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కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట
ర్ండవ పాఠము

కీమబదధ తలో సాంకేతిక ప్దాలు

ఉపో దా తము
దాదాప్ు ప్రతి వృతిత లో ఉని ప్రజలు, ప్రతి విధ్మైన ఉదయ యగములోనుని కార్శుకులు, ఇతర్మలతో

మాటాోడుటకు తమ స ంత ప్దధ తులను ఏర్ాపటు చదసుకొను విషయమును మీర్మ ఎప్ుపడెన
ై ా గమనించార్ా?
వాటి అర్ాములు ఇతర్మలు అర్ాము చదసుకొనకపల యినప్పటికీ కూడా వార్శకి విశేషముగా అనిపించు ప్దములు
మర్శయు ప్దసమూహములను వార్మ అభివృదిధ చదసత ార్మ. వద
ై ుయలు, నాయయవాదులు, కార్మలు

బాగుచదయువార్మ, ర్త
ై ులు, నిర్ాుణకులు – ఏ ఉదయ యగమన
ై ా సర్ే; ఇతర్మలతో మాటాోడుటకు ప్రతదయకమన
ై ,
కొనిిసార్మో సాంకేతికమైన ప్దధ తులను కూడా అభివృదిధ చదసుకుంటాము.

అనేక విధాలుగా, కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. కీమబదధ వేదాంతప్ండితులు

తమ వేదాంతమును ప్రతదయక ప్దములతో నిర్శుసాతర్మ. ఒకర్శతోనొకర్మ సంభాషించుకొనుటకు సాంకేతిక
ప్దముల దావర్ా తమ స ంత మార్గ ములను ఏర్ాపటు చదసుకుంటార్మ.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట అను మన పాఠముల కీమములో ఇది ర్ండవ పాఠం,

మర్శయు దీనిలో ప ర టెస్టర ంటు
ో కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును ఎలా నిర్శుసాతర్మ అను విషయమును మనము
చూసుతనాిము. మనము ఈ పాఠమునకు, “కీమబదధ తలో సాంకేతిక ప్దములు” అను శీర్శషకనిచాుము,
మర్శయు తమ ప్నిని నర్వేర్ముటలో కీమబదధ వేదాంతప్ండితులుకు సహాయప్డిన కొనిి ప్రతదయక
ప్దములను మర్శయు ప్దసమూహములను ఈ పాఠములో మనము వివర్శంచుదము.

మన పాఠము మూడు ప్రధాన భాగములుగా విభ్జంచబడుతుంది. మొదటిగా, కీమబదధ

వేదాంతశాసత మ
ర ులోని సాంకేతిక ప్దముల యిెడల ఒక సాధార్ణ ధయ ర్ణిని చూదాేము; అవి ఏవి మర్శయు

కీమబదధ తలో వాటి సాానమేమిటి. ర్ండవదిగా, సాంకేతిక ప్దముల యొకు నిర్ాుణమును అనేవషించుదము;
విషయాలను తెల్వయజేయుటలో కీమబదీధకులు ప్రతదయక మార్గ ములను ఎలా అభివృదిధప్ర్చుకునాిర్మ.

మర్శయు మూడవదిగా, కీమబదధ తలోని సాంకేతిక ప్దముల యొకు విలువలను మర్శయు ప్రమాదములను

చూదాేము, కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుటలోగల మన ప్రయతిములను మర్మగుప్ర్చు మర్శయు
అవర్ోధించు మార్గ ములను చూదాేము. సాంకేతిక ప్దముల యిెడల పారథమిక ధయ ర్ణితో ఆర్ంభించుదము.

ధో రణి
ఈ అంశముపై విశాలమైన దృకపథమును ప ందదందుకు, నాలుగు విషయాలను చూదాేము.

మొదటిగా, సాంకేతిక ప్దములు యొకు అర్ామేమిటో నిర్వచించుదము. ర్ండవదిగా, వేదాంత ప్దములు
-1వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మీలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట

ర్ండవ పాఠం : కీమబదధ తలో సాంకేతిక ప్దాలు

మర్శయు వేదాంత అంశముల మధ్య సంబంధ్మును వివర్శంచుదము. మూడవదిగా, కీమబదధ తలో సాంకేతిక
ప్దాలను ఉప్యోగశంచుటలోగల అవసర్తపై దృషిర పటురదము. మర్శయు నాలగ వదిగా, కీమబదధ

వేదాంతశాసత మ
ిీ లో సాంకేతిక ప్దముల యొకు సాానమును వివర్శంచుదము. మొదటిగా
ర ును నిర్శుంచు ప్రకయ
సాంకేతిక ప్దముల అర్ామును వివర్శంచుదము.

నిరవచనము
కీమబదధ వేదాంతమును మనము మొదటిగా చదువునప్ుపడు, కీమబదధ వేదాంతప్ండితుల యొకు

భాషను ఖ్చిుతముగా నేర్ముకోవాలనేది వంటనే మనకు సపషర మౌతుంది. మనము సాధార్ణముగా

ఉప్యోగశంచని ప్దములు మర్శయు ప్దసమూహములను కీమబదీధకులు తర్చు ఉప్యోగశసత ుంటార్మ.

మర్శయు అనుదిన జీవితములో ఉప్యోగశంచద ప్దములను ఉప్యోగశంచినప్పటికీ కూడా, వాటిని అసాధార్ణ
విధాలుగానే ఉప్యోగశసత ార్మ. విషయాలను తెల్వయజేస్టత ఈ ప్రతదయక విధానములను చాలాసార్మో “వేదాంత
సాంకేతిక ప్దాలు” అని పిలుసాతర్మ. మన ఉదదేశాల కొర్కు, వేదాంత సాంకేతిక ప్దములను

“వేదాంతశాసత మ
ర ులో ప్రతదయక అర్ాములను కల్వగశన ప్దములు మర్శయు ప్దసమూహములు” అని
నిర్వచించుదము.

కొనిిసార్మో, కీమబదధ వేదాంతప్ండితులు ఒక విషయం నుండి మర్ొకదానిని వయతాయసముగా

చూపించుటకు సాంకేతిక ప్దములను ఉప్యోగశసత ుంటార్మ. ఉదాహర్ణకు, “దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ు”
అను ప్దసమూహము దదవునిలో మర్శయు దదవుని యొకు అధ్యయనమును సూచిసుతంది. ఇది దదవుని

సవయం-ఉనికిపై, ఆయన మహనీయతఫై మర్శయు ఇలాటి విషయాలపై దృషిర పడుతుంది. విర్మదధ ముగా,

“వేదాంతశాసత మ
ర ు” అనే ప్దము మానవులు, పాప్ము, మర్శయు ర్క్షణ సంబంధ్మైన స్టిదధ ాంతములతో సహా,
దదవునికి సంబంధించి చర్శుంచబడిన అనిి సాధార్ణ విషయాలను సూచిసుతంది.

కొనిిసార్మో సాంకేతిక ప్దాలనునవి ఒక ప్దము లేదా ప్దసమూహములో సంకిోషర విషయాలను

సంక్షిపకర్శ
్త ంచద అనుకూలమన
ై మార్గ ములను కూడా సూచిసాతయి. ఉదాహర్ణకు, “తిరతవము” అనే సాంకేతిక
ప్దము దదవునిని గూర్శున సపషర మన
ై బో ధ్లను వంటనే కోీడీకర్శంచి తెల్వయజేయు ఒక ప్దముగా ఉంది.

వేదాంతప్ర్మైన చర్ులో “తిరతవము”ను గూర్శు ప్రసత ావించిన ప్రతీసార్శ సమయము తీసుకొని దాని స్టిదధ ాంత
సంకటములనిిటినీ వివర్శంచుటకంటే “తిరతవము” అని చెప్పడం చాలా సులభ్ంగా ఉంటుంది. అనిి

కార్యకీమాలోో, వేదాంత సాంకేతిక ప్దములు అనునవి వేదాంతశాసత మ
ర ులో ప్రతదయక అర్ామును కల్వగశన
ప్దములు మర్శయు ప్దసమూహములుగా ఉనాియి.

ఇప్ుపడు సాంకేతిక ప్దముల యిెడల మనకొక పారథమిక అవగాహన కల్వగశంది, కాబటిర మర్ొక

విషయమును మనము చూదాేము: ప్దములు మర్శయు భావనల మధ్య సంబంధ్ము. మనము

ఉప్యోగశంచద ప్దములు మర్శయు ఈ ప్దములు వయకత ప్ర్చద ఆలోచనలు లేదా భావనల మధ్య సంబంధాలు
ఏమిటి? ఒకదానికొకటి అనుగుణంగా అవి ఎలా ఉనాియి?
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పద్ములు మర్యు భావనలు
ఈ అంశమును ర్ండు కోణాల నుండి ప్ర్శశీల్వదాేము: మొదటగా, సాధార్ణ భాషలో ప్దములు

మర్శయు భావనల మధ్య సంబంధాలు; మర్శయు ర్ండవదిగా, లేఖ్న భాషలో ప్దములు మర్శయు భావనల
మధ్య సంబంధాలు. సాధార్ణ భాషలో ప్దములు మర్శయు భావనలు ఒకదానితోనొకటి ఎలా సంబంధ్ము
కల్వగశ ఉంటాయో మొదటిగా చూదాేము.

సాధ రణ భాష
మీ మనసుిలో ఉని భావనలకు ప్దములు ఎలా సంబంధ్ము కల్వగశయుంటాయో అని మీర్మ

చాలామందిని అడిగన
శ టెో తద
ల , వార్మ ఉప్యోగశంచద ప్రతీ ప్దమునకు అనుగుణమన
ై ఆలోచన ఉంటుందని వార్మ
చెపత ార్మ. ప్దములు మర్శయు భావనల మధ్య సూటెన
ై ఒకటితో మర్ొకటి అనుగుణంగా ఉండు అనుబంధ్ం
ఉందని చాలామంది ప్రజలు ఆలోచిసుతంటార్మ.

ప్రజలు ఈ విధ్ముగా ఎందుకు ఆలోచిసాతర్నేది కనుగొనడం అంత కషర ం కాదు. చినిపిలోలు తమ

తల్వో దండురల భాషను నేర్ముకొను విధానమును మనము ప్ర్శశీల్వంచినప్ుపడు, ఎకుువగా వార్మ ప్రజల పతర్ో మ,

వసుతవులు మర్శయు చిని చిని ప్నులను నేర్ముకోవడం ఆర్ంభిసాతర్మ. తల్వో తనవప్
ై ు చూపించుకొని “అము”
అని చెప్త ుంది, లేదా చిని ర్ొటెర ముకును ప్టురకొని “ర్ొటెర” అని చెప్త ుంది. సమయం గడచదకొదీే, పిలోలు

మర్శనిి ప్దాలు నేర్ముకుంటార్మ, మర్శయు ఆ ప్దములను మర్శనిి ఎకుువ భావనలతో అనుబంధిసత ార్మ.
ర్ండవ భాషను నేర్ముకొనే పదే లు, ప్దము వంబడి ప్దముతో భాషను నేర్ముకొనేప్ుపడు తర్చు ఇలాటి

ప్రకయ
ిీ తోనే ఆర్ంభిసాతర్మ. ఈ పారథమిక దశలలో, తర్చు ఒక ప్దమును ఒక భావనతో అనుబంధించడం
వాసత వం.

అయితద దీనిని గూర్శు ఆలోచించడం మానివేస్టన
ి ప్ుపడు, ప్దములు మర్శయు భావనల మధ్య

ఉనిటువంటి సంబంధ్ము నిజానికి మర్శంత సంకిోషరంగా ఉంటుంది. ర్ండు సర్ళమైన ప్రకటనలతో ఈ

సంకిోషరతలను మనము కోీడీకర్శంచవచుు. ఒకవైప్ు, అనేక ప్దాలు ఒక భావనను సూచించవచుు. మర్ోవైప్ు,
ఒక ప్దము అనేక భావనలను సూచించవచుు. ఈ విషయమును ర్ండు వైప్ులా ప్ర్శశీల్వంచి చూదాేము,
మర్శయు అనేక ప్దములు ఒక భావనను సూచిసాతయి అనుదానితో ఆర్ంభించుదము.

ఒక భావనను వయకత ప్ర్చడానికి తర్చు అనేక ప్దములను ఉప్యోగశంచు విధానమును చూడడం

అంత కషర ం కాదు. ఉదాహర్ణకు, నాకు బెకిు అను పతర్మగల ఒక కుమార్త ఉంది. నేను ఆమను గూర్శు

ఎవర్శతోనన
ై సంభాషించునప్ుపడు, “బెకిు,” “నా కుమార్త ,” “వార్న్ భార్య,” “మేగర తల్వో ,” “ల్వలీో తల్వో ,” “నా

సంతానం,” నా ఒకుగానొకు కుమార్త ” అని నేను చెప్పవచుు. ఈ జాబితా అలా కొనసాగుతుంటుంది. ప్రతి
సందర్భములో, ప్దములు సూక్షుభేదాలను కల్వగశయుంటాయి కానీ అవనిియు నా జీవితములో ఆ
ప్రతయద కమైన వయకితని గూర్శున ఒకే సంకిోషర భావనను సూచిసుతనాియి.
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సాధార్ణమైన భాషలో ఇదద సంగతి మర్ల మర్ల చోటుచదసుకుంటుంది. సముదరమును సూచించద

మార్గ ములనిిటిని ఆలోచించండి. దదశమును సూచించడానికి ఉప్యోగశంచద ప్దాలను ప్ర్శగణించండి.
ప్రప్ంచములోని ప్రతి భాషలో, అనేక ప్దాలు ఒకే భావనను సూచిచడం చాలాసార్మో సహజం.

మర్ోవైప్ు, ఒకే ప్దము అనేక భావనలను సూచిసుతందనడం కూడా వాసత వమే. దీని కొర్కు, మీ స ంత

భాషలోని నిఘంటువును చూడండి. ఒక ప్దమునకు అనేక అర్ాములు కలవని నిఘంటువులోని అనేక
ప్దాలు సూచిసుతనాియి. ఒక ప్దము అనేక భావనలను సూచిసుతందని ఈ బహుళ నిర్వచనములు
తెల్వయజేసత ునాియి.

అనుదిన సంభాషణలో నుండి కేవలము ఒక ఉదాహర్ణను మాతరం చూదాేం. “బార్డ” అను ఆంగో

ప్దమును గమనించండి. ఈ ఒకు ప్దము వివిధ్ అర్ాములను ఇసుతంది. కమిు, సూదంటుర్ాయి,

నాయయవాదుల వృతిత ప్ర్మైన సంసా , నిషతధ్ము, పానీయములు మర్శయు ఆహార్ము ప్ంచు క ంటర్డ,
మర్శయు ఇతర్ అనేక అర్ాములను ఇసుతంది. ఇది ఎలా ఉప్యోగశంచబడినదయ అనుదానిపై ఆధార్ప్డి, ఇది
మర్శయు అనేక ఇతర్ ప్దములు అనేక వేర్ేవర్మ భావనలను వయకత ప్ర్మసాతయి.

కాబటిర, సాధార్ణముగా ఒక భాషలో, ప్దములు మర్శయు భావనల మధ్య ఎలో ప్ుపడు ప్ర్సపర్

సహకార్మనేది ఉండదు. బదులుగా, అనేక ప్దములు ఒకే భావనను సూచించగలవు, మర్శయు ఒకే
ప్దము అనేక భావనలను సూచించగలదు.

సాధార్ణ భాషలో ప్దములు మర్శయు భావనలు ఒకదానితోనొకటి కల్వగశన సంబంధాలను గూర్శున

సంకిోషర మార్ాగలను చూచాము, కాబటిర లేఖ్న భాషలో అవి ఎలా సంబంధ్ం కల్వగశయునాియో ఇప్ుపడు

చూదాేము. మనము బెైబిలును గూర్శు మాటాోడుతునిప్ుపడు ప్దములు మర్శయు భావాలు ఒకదానికొకటి
ఎలా సంబంధ్ము కల్వగశయునాియి? ప్ర్శస్టా తి
ి వేర్మగా ఉందా? లేదా ఒకటిగానే ఉందా?

లేఖన భాష
వాసత వమేమిటంటే, బెైబిలు సాధ్ర్ణ భాషలో వారయబడింది. కాబటిర, సాధార్ణ భాషలో అనేక

ప్దములు ఒకే భావనను సూచిసుతనిటు
ో గానే, లేఖ్న భాషలో కూడా అనేక ప్దములు ఒకే భావనను

సూచిసుతనాియి. మర్శయు సాధార్ణ భాషలో ఒకే ప్దము అనేక భావనలను సూచిసుతనిటు
ో గానే, లేఖ్న
భాషలో కూడా ఒకే ప్దము అనేక భావనలను సూచిసుతనిది. లేఖ్నములో అనేక ప్దములు ఒకే భావనను
సూచిసుతనాియను వాసత వమును మొదటిగా చూదాేము.

బెైబిలు ప్దములనిియు కస
ై త వ జీవనమను భావనను సూచిసుతనిటు
ో గా చూడడం, ఈ భాషా

ప్రయోగమును చూచుటకు ఒక సులభ్మన
ై మార్గ మయ
ై ునిది. కేవలము ఒక ర్చయిత, అప సత లుడెన
ై

పౌలు, కస
ై త వ జీవనమును సూచించిన అనేక మార్ాగలను ఒక క్షణం ప్ర్శశీల్వంచండి. 1 థెసిలొనీకయులకు
4:3లో ఆయన దానిని “ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట” అని పిలచాడు. 1 కొర్శంథీయులకు 4:17లో ఆయన దానిని
గూర్శు “నముకతవము” అని మాటాోడెను. ఆయన కస
ై త వ జీవనమును గూర్శు ర్ోమీయులకు 16:19లో

“విధదయత” అని కూడా సూచించాడు. గలతీయులకు 5:25లో “ఆతును అనుసర్శంచి నడుచుకొనుట” అను
ప్దసమూహముతో సూచించాడు. మర్శయు ర్ోమీయులకు 8:29లో “కీస
ీ త ు సార్ూప్యము”గా అని, అదద
-4వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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విధ్ముగా 2 కొర్శంథీయులకు 3:18లో “మార్ుబడుట” అని వర్శణంచాడు. ఈ ఉదాహర్ణలనిిటిలో, పౌలు అదద
విషయము గూర్శు మాటాోడుచునాిడు: “కస
ై త వ జీవనము” అని దానిని మనము పిలవచుు.

అనేక ర్కాలుగా సూచింప్బడగల అనేక ఇతర్ భావనలు కూడా లేఖ్నములో ఉనాియి.

ఉదాహర్ణకు, లేఖ్నములో యిేసుకుని అనేక పతర్ోను గూర్శు ఆలోచించండి. “యిేసు” లేదా “నజర్ేయుడెన
ై
యిేసు” అని పిలువబడుటతో పాటుగా, గరక
ీ త ు లేదా కిీషర ల స్ అని పిలువబడెను, ఇది
ీ ు భాషలో సాధార్ణంగా కీస

“అభిషతకించబడిన వాడు” అను అర్ామిచుు హెబ్రర ప్దమైన మషియాక్స యొకు గరీకు అనువాదముగా ఉనిది.
అప సత లుల కార్యములులు 1:21లో సాధార్ణంగా “ప్రభ్ువు” అని పిలువబడెను, మర్శయు 2 పతతుర్మ 1:11లో
“ర్క్షకుడు” అని పిలువబడెను. దీనితో పాటుగా, బెైబిలు ఆయనను తీతుకు 2:13లో “దదవుడు” అని,

యోహాను 1:1లో “వాకయము” అని, 1 కొర్శంథీయులకు 15:45లో “కడప్టి ఆదాము” అని, లూకా 1:35లో
“దదవుని కుమార్మడు” అని, మతత యి 21:9లో “దావీదు కుమార్మడు” అని, లూకా 19:38లో “ర్ాజు” అని,

కొలస్ట్ియులకు 1:15లో “సర్వసృషిరకి ఆదిసంభ్ూతుడు” అని, మర్శయు 1 తిమోతి 2:5లో “మధ్యవర్శత” అని

పిలుసుతంది. వాసత వానికి, ఈ ప్దములనిియు వివిధ్ సవలపభేదాలను కల్వగశయునాియి, కానీ తిరతవములోని

ర్ండవ వయకితయు, మన ప్రభ్ువన
ై యిేసుకీస
ీ త ు అను, ఒకే వయకితని సూచించు ప్దాల సమూహముగా ఉనాియి.
కాబటిర సాధార్ణ భాషవల , లేఖ్నములు కూడా తర్చు ఒకే భావనను సూచించు అనేక ప్దములను
ఉప్యోగశసత ాయని మనము చూడవచుును.

మర్ోవైప్ు, లేఖ్నములు కూడా అనేక భావనలను సూచించడానికి ఒకే ప్దమును ఉప్యోగశసత ాయి.

కొనిిసార్మో ఈ సాధార్ణ ప్దములు మర్శయు భావనలు కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో తకుువ పారముఖ్యత

కల్వగశనటు
ో కనిపిసత ాయి. కానీ ఈ భావనలు వేదాంతములో అతి పారముఖ్యమన
ై వైనప్పటికీ కూడా, లేఖ్నములు
వివిధ్ భావనలను సూచించడానికి ఒకే ప్దమును ఉప్యోగశసత ాయి. కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో ప్రధాన

పాతర పల షించద లేఖ్న భాగములోని ర్ండు ప్దములను చూదాేము. మొదటిగా, “నీతిమంతులుగా తీర్ుబడుట”
అను ప్దమును చూదాేము, మర్శయు ర్ండవదిగా, “ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట” అను ప్దమును చూదాేము.
కొీతత నిబంధ్న గరక
ీ ా ప్దము డికాయియో (δικαιόω)కు సంబంధించిన ప్దాల
ీ ు కియ

సమూహమును ముందుగా చూదాేము: మనము సాధార్ణంగా “నీతిమంతునిగా తీర్ముట,” “నీతిమంతునిగా
తీర్ుబడియుండుట,” మర్శయు “నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట” అని అనువదించు ప్దాలు. నీతిమంతులుగా
తీర్ుబడుటను గూర్శు కొీతత నిబంధ్న గీంథము అనేక విషయాలను చెప్త ుంది, కానీ మన ఉదదేశము కొర్కు
కేవలము ర్ండు వచనములను మాతదమ
ర చూదాేము.

మొదటిగా, ర్ోమీయులకు 3:28లో పౌలు ఈ మాటలు వారసాడు:
కాగా ధరమశాస్త్ ర స్తాంబాంధమన
ై కరయ
ర లు లేక్ుాండ విశావస్తమువలననే మనుషయయలు

నీతిమాంతయలుగా తీరచబడుచున ారని యాంచుచున ాము (రోమీయులక్ు 3:28).
ఈ వచనములో “నీతిమంతులుగా తీర్ుబడుట” అని అనువదించబడిన ప్దము డికాయియో నుండి

తీసుకొనబడినది. ఇకుడ మర్శయు ఇతర్ అనేక వాకయభాగాలోో, డికాయియో అనేది “కేవలము విశావసము

దావర్ానే” జర్మగుతుందని, అనగా ప్ర్శప్ూర్ణంగా మానవ అర్హతకు వలుప్లే జర్మగుతుందని పౌలు సపషర ంగా
-5వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట

ర్ండవ పాఠం : కీమబదధ తలో సాంకేతిక ప్దాలు

చెపాపడు. ఈ కోణములో, నీతిమంతులుగా తీర్ుబడుట అనగా కైసతవులు మొదటిగా కీస
ీ త ును

విశవస్టించినప్ుపడు మర్శయు ఆయన నీతి వార్శకి ఆపాదించబడినప్ుపడు వార్శలో చోటుచదసుకొనే నీతిని
గూర్శున ప్రకటన.

డికాయియో అను ప్దము యొకు ర్ండవ ఉప్యోగము యాకోబు 2:24లో కనిపిసత ుంది. అకుడ

మనము ఈ విధ్ముగా చదువుతాము:

మనుషయయడు విశావస్తమూలమున మాతరముకాక్ కరరయల మూలమునను

నీతిమాంతయడని యాంచబడునని, మీరు దీనివలన గ్రహాంచితిర్ (యాకోబు 2:24).
పౌలు ర్ోమీయులకు 3:28లో ఉప్యోగశంచిన విధానమునకు భినిముగా, యాకోబు ఇకుడ

డికాయియోను “నీతిమంతునిగా తీర్ుబడిన” అని అనువదించాడు. “కిీయలు కాక కేవలము విశావసము
దావర్ానే” నీతిమంతులుగా తీర్ుబడుదుము అని పౌలు చెపాపడు, కానీ యాకోబు మాతరం “కియ
ీ ల
మూలమున” నీతిమంతులుగా యిెంచబడుదము అని చెపాపడు.

ఆసకితకర్ముగా, యాకోబు మర్శయు పౌలు తమ అభిపారయములను నిర్ూపించుకోడానికి అబారహాము

ఉదాహర్ణను దృషిరకి తెచుుకునాిర్మ. ర్ోమీయులకు 4:1-5లో అబారహామును గూర్శున పౌలు చర్ును
మనము చూచినటెో తద
ల , అబారహాము దదవుని నమును మర్శయు అది అతనికి నీతిగా యిెంచబడెను అని

చెపపి నప్ుపడు అతడు ఆదికాండము 15లో గల సంఘటలను సూచిసుతనాిడని సపషర మౌతుంది. కేవలము

విశావసము దావర్ానే నీతిమంతునిగా యిెంచబడెనని దదవుడు మొదట ప్రకటించినప్ుపడు, అది అబారహాము
మొదటిగా నీతిమంతునిగా యిెంచబడుట అయియంది.

అయితద యాకోబు ఆదికాండము 15లో జర్శగన
శ సంఘటనలకు 30 యిేండుో ఆలసయంగా జర్శగన
శ

ఆదికాండము 22లోని సంఘటనలను సూచిసుతనాిడు. ఆదికాండము 22లో, దదవుడు అబారహాము

విశావసమును ప్ర్రక్షించడానికి మోర్రయా ప్ర్వతము మీద తన కుమార్మడెన
ై ఇసాికును బల్వ అర్శపంచుమని
ఆజాాపించెను. ఈ విధ్ముగా అబారహాము మొదటి విశావసము “నర్వేర్ుబడెను” అని యాకోబు 2:23

చెప్త ుంది. ఈ సందర్భములో, అబారహాము తొల్వసార్శగా నీతిమంతునిగా యిెంచబడెనను ప్రకటనను గూర్శు
యాకోబు మాటాోడుటలేదు, కానీ ఆయన నీతి యొకు “ఆధార్ము” లేదా “నిర్ూప్ణ”ను గూర్శు
మాటాోడుచునాిడు.

కాబటిర, డికాయియో అను గరక
ీ ు ప్దమును కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు కనీసము ర్ండు వేర్ేవర్మ

విధాలుగా ఉప్యోగశంచార్నునది సపషర మౌతుంది.

నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుటను గూర్శు ఇప్పటివర్కు మనము చూచినది అసాధార్ణమన
ై ది కాదు.

ఉదాహర్ణకు, గమనించండి, గరక
ై హగశయాజో (ἁγιάζω)కు, సంబంధించిన ప్దముల
ీ ు కిీయాప్దమన

కుటుంబము, “ప్ర్శశుదధ ప్ర్చుట,” “ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట,” “ప్ర్శశుదుధడు” మర్శయు “ప్ర్శశుదధ త” అని కూడా
అనువదించబడతాయి. ఈ ఒకు ప్దముల సమూహమే కొీతత నిబంధ్న గీంథములోని అనేక వేర్ేవర్మ

భావనలను తెల్వయజేసత ుంది. ఉదాహర్ణగా, ఈ ఒకు ప్దము దావర్ానే మూడు వివిధ్ భావనలను సూచించిన
ర్చయితయిెన
ై అప సత లుడెన
ై పౌలును చూదాేము.

-6వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట

ర్ండవ పాఠం : కీమబదధ తలో సాంకేతిక ప్దాలు

మొదటిగా, 1 కొర్శంథీయులకు 6:11లో ఈ మాటలను మనము చదువుతాము:
పరభువైన యేస్తు కరరస్త్ ు న మమునను మన దేవుని ఆతమయాంద్ును మీరు క్డుగ్బడి,
పర్శుద్ధ పరచబడినవారర నీతిమాంతయలుగా తీరచబడితిర్ (1 కొర్ాంథీయులక్ు 6:11).

ఈ వాకయభాగములో, ఒక వయకిత కీీసత ు యొదే కు వచిునప్ుపడు, ఆ వయకిత పాప్ము నుండి వేర్మచదయబడి

దదవునికి ఆమోదయోగయమన
ై వానిగా ఉండునటు
ో ఆయన యిెడల దదవుడు జర్శగశంచు కార్యమును
సూచించుటకు పౌలు “ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట,” లేదా హగశయాజో (ἁγιάζω), అను ప్దమును

ఉప్యోగశంచాడు. కొనిిసార్మో ఇది నిశుయ ప్ర్శశుదధ త అని పిలువబడుతుంది. వాటి నేప్థాయలలో ఆయన
ఉప్యోగశంచు ఇతర్ ప్దములకు కూడా దీనినే సూచిసుతనాిడని మనము చెప్పవచుు. తమ పాప్ముల

నుండి “కడుగబడి,” “ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడి” దదవునికి ఆమోదయోగయమన
ై వార్శగా మర్శయు ప్వితురలుగా చదయబడి

మర్శయు విశావసము దావర్ా నీతిమంతులుగా “తీర్ుబడా్ర్మ” అని కొర్శంథీయులను గూర్శు పౌలు మాటాోడెను.
ఇకుడ, “ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట” అనేది నూతన విశావసులు నీతిగా తీర్ుబడి, నిశుయాతుకంగా కీీసత ులో
చదర్న
శ ప్ుపడు ప ందుకొనే ఆర్ంభ్ ప్ర్శశుదధ తను సూచిసుతంది.

ర్ండవదిగా, “ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట” (లేదా హగశయాజో) అను ప్దము యొకు మర్ొక ఉప్యోగము

1 థెసిలొనీకయులకు 4:3లో కనిపిసత ుంది. అకుడ పౌలు ఈ మాటలు వారసాడు:

మీరు పర్శుద్ుధలగ్ుటయే, అనగా మీరు జారతవమునక్ు ద్ూరముగా ఉాండుటయే
దేవుని చిత్ ము (1 థెస్తసలొనీక్యులక్ు 4:3).

ఈ వాకయభాగములో, విశావసులు నిశుయముగా ప ందుకొనవలస్టిన విషయమును గూర్శు పౌలు

మాటాోడుతునాిడు. కొనిిసార్మో ఇది ప్రగతిశీల ప్ర్శశుదధ త అని పిలువబడుతుంది. ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుటను
జార్తవమునకు దూర్ముగా ఉండాలను విషయముతో కల్వపి మాటాోడుతూ ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట అనగా
ఏమిటో పౌలు వివర్శంచాడు. ఇకుడ హగశయాజో అనునది విశావసులు తమ జీవితములో పాప్మును
నివార్శంచద కీమమన
ై ప్రకయ
ిీ ను సూచిసుతంది.

మూడవ వాకయభాగములో, హగశయాజో అను ప్దమును పౌలు మర్ొక ర్రతిగా ఉప్యోగశంచాడు. 1

కొర్శంథీయులకు 7:14లో పౌలు ఏమి వారసాడయ వినండి:

అవిశావస్టియన
ై భర్ భారయనుబటటర పర్శుద్ధ పరచబడును; అవిశావస్తురాల ైన భారయ

విశావస్టియైన భర్ నుబటటర పర్శుద్ధ పరచబడును. లేనియడల మీ పిలలలు అపవితయరల ై
యుాంద్ురు, ఇపుుడెత
ై ే వారు పవితయరలు (1 కొర్ాంథీయులక్ు 7:14).

ఈ వాకయభాగములో, విశావస్టి మర్శయు అవిశావసుల ైన భాగసావములుని కుటుంబములను గూర్శు

పౌలు వివర్శంచుచునిప్ుపడు హగశయాజో అను ప్దముతో సంబంధ్ము కల్వగశన ప్దముల సమూహమును
అధికంగా ఉప్యోగశంచాడు. మొదటిగా, అవిశావస్టియిన
ెై భ్ర్త విశావస్టియిెైన భార్యను బటిర

ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడును, అనగా హగశయాజో చదయబడును అని ఆయన చెపాపడు. ర్ండవదిగా, అవిశావస్టియిన
ెై
-7వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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భార్య విషయములో కూడా అదద వాసత వమని ఆయన చెపాపడు. మర్శయు మూడవదిగా, ఈ

కుటుంబములలోని పిలోలు “ప్ర్శశుదుధలు” లేదా ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడా్ర్మ అని కొర్శంథీయులకు జాాప్కము
చదయుటకు ఆయన ఇకుడ ప్దము యొకు విశేషణ ర్ూప్మును ఉప్యోగశంచాడు.

ఇప్ుపడు, దదవుడు ఈ అవిశావసులను ఆయనకు ఆమోదయోగయముగా చదసుకొనుటకు పాప్ము

నుండి వేర్మచదసత ాడని పౌలు అభిపారయం కాదు. లేదా విశావసుల పిలోలు ర్క్షించబడా్ర్నీ కాదు. లేదా

కైసతవులవల వార్ందర్ూ ప్ర్శశుదధ తను ప ందుకుంటునాిర్ని కూడా కాదు. ర్క్షణ కొర్కు ర్క్షించబడు

విశావసము అవసర్మని పౌలు యొకు ఇతర్ ర్చనల దావర్ా సపషర మౌతుంది. ఇకుడ, పౌలు బదులుగా

ర్క్షణ లేని ప్ర్శశుదధ త అని మనము పిలచద భావనను సుచిసుతనాిడు, అనగా కుటుంబములో ఒక విశావస్టి
ఉంటే ఆ విశావస్టి ప్రసనిత వలన ఆ కుటుంబములోని అవిశావసులు మర్శయు పిలోలు

ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడతార్ను భావనను సూచిసుతనాిడు. కాబటిర, నిజమన
ై విశావసుల యొకు ఆర్ంభ్
అనుభ్వమును, ప్రగతిశీల ప్ర్శశుదధ తను, మర్శయు ర్క్షించబడు విశావసము లేనప్పటికీ కొంతమంది
అవిశావసులను వేర్మచదయుటను సూచించుటకు హగశయజో అను బెైబిలు ప్దమును పౌలు
ఉప్యోగశంచుటను మనము చూడవచుు.

నీతిమంతులుగా తీర్ుబడుట మర్శయు ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట అను ప్దములను గూర్శు మనము

చూచినదద బెైబిలోోని ఇతర్ పారముఖ్యమైన వేదాంతప్దముల యిెడల కూడా వాసత వమయ
ై ునిది. సాధార్ణ
భాషవల నే, లేఖ్నములో కూడా ఒక ప్దము అనేక వివిధ్ భావనలను సూచిసుతంది. లేఖ్నములోని

ప్దములు మర్శయు భావనల మధ్యగల ఈ సంకిోషర సంబంధ్ము మూడవ విషయము వైప్ు మన దృషిరని
మళిో సత ుంది, అదదదనగా కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో సాంకేతిక ప్దములు మర్శయు ప్దసమూహముల
యొకు అవసర్త.

అవస్తరత
విదాయర్మాలు కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును మొదటిగా ఎదుర్ొునిప్ుపడు, వార్మ నేర్ముకొనవలస్టిన,

అంతములేని జాబితాగా అగుప్డుచుని, సాంకేతిక ప్దాలను చూచి తికమకప్డుతుంటార్మ. “విషయాలను

తెల్వయజేయడానికి ఈ ప్రతదయకమైన మార్ాగలనిిటినీ మనము ఎందుకు నేర్ముకోవాల్వ? బెైబిలు చెపపి న ర్రతిగానే
వాటిని మనము ఎందుకు చెప్పకూడదు?” అని ననుి వార్మ ఎనిిసార్మో అడిగార్ో నేను మీకు చెప్పలేను.
అవును, ఒక సాాయిలో సాంకేతిక ప్దాల యొకు అవసర్ము లేదు. అవి లేకుండా కూడా

వేదాంతశాసత మ
ర ును అధ్యయనం చదయవచుు, నేర్ముకోవచుు, మర్శయు బో ధించవచుు. అయితద మర్ొకవైప్ు,

లేఖ్నమంతటిని హతు
త కొనే ప ందికన
ై కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుటకు సాంకేతిక ప్దాలు అవసర్ం.
బెైబిలు ప్దములు మర్శయు భావనల మధ్యగల సంబంధ్ములు అనేక విధ్ములుగా ఉనాియి గనుక

కీమబదధ వేదాంతప్ండితులు ప్రతదయకమన
ై ప్దాలను అభివృదిధ చదసార్మ, మర్శయు అవి కొనిిసార్మో కృతిరమంగా
ఉనాి సంభాషణను సపషర ం చదసత ాయి.
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సమీకర్ణ యొకు ఇర్మవప్
ై ులా సపషర త యొకు అవసర్తను చూచుటలో ఇది సహాయప్డుతుంది:

మొదటిగా, అనేక ప్దములు ఒకే భావనను తెల్వయజేయునప్ుపడు వచదు గందర్గోళమును చూదాేము;
మర్శయు ర్ండవదిగా, ఒకే ప్దము బెైబిలోోని అనేక భావనలను సూచించునప్ుపడు వచదు వివిధ్

గందర్గోళములను చూదాేము. బెైబిలోోని అనేక ప్దములు ఒకే భావనను సూచించుటలోగల సాంకేతిక
ప్దముల అగతయమును గూర్శు మొదటగా చూదాేము.

అనేక్ పద్ములు — ఒక్ భావన
మనము చూచినటు
ో గా, బెైబిలు ర్చయితలు తర్చు అనేక వయకీతకర్ణలతో ఒకే పారథమిక భావనను

సూచిసాతర్మ. చాలాసార్మో, కీమబదధ వేదాంతప్ండితులులు తాము కోర్మకొనిన సపషర తను చదర్మకొనుటను ఈ
వాసత వం కషర తర్ం చదసత ుంది. కాబటిర కీమబదీధకులు తమ అభిపారయమును సపషర ం చదయడానికి సాంకేతిక

ప్దాలను ర్ూప ందిసత ార్మ. ఇదెలా ప్నిచదసత ుందయ ఉదహర్శంచుటకు, సంఘమును గూర్శు బెైబిలు మాటాోడద
విధానమును ప్ర్శశీల్వదాేము.

సంఘ స్టిదధ ాంతముపై బెైబిలు యొకు బో ధ్నను సహజంగా “సంఘ శాసత మ
ర ు” అని పిలుసాతర్మ. ఈ

సాంకేతిక ప్దము ఎకో స్టయ
ి
(ἐκκλησία) నుండి తీసుకొనబడింది, మర్శయు ఇది “సంఘము”నకు కొీతత

నిబంధ్న గరక
ీ ు ప్దము. ఒక వేదాంతప్ండితుల సమూహము తాము కోర్శన ఏదొ క వేదాంత అంశమును
గూర్శు వేదాంత సమాజముతో మాటాోడుటకు కూడుకొనిన సందర్భమును ఒకసార్శ ఆలోచించండి. ఒక

వేదాంతప్ండితుడు ఈ విధ్ముగా మొదలుపటర వచుు: “దదవుని ఇశాీయిేలు” అను స్టిదధ ాంతముపై నేడు నేను
చర్శుంచబో తునాిను. మర్ొక వేదాంతప్ండితుడు, “దదవుని ఆలయము” అను స్టిదధ ాంతముపై నేను

చర్శుంచబో తునాిను అని చెప్పవచుు. ఇంకొకర్మ, “కీస
ీ త ు శర్రర్ము”ను గూర్శు చర్శుంచబో తునాిను అని
చెప్పవచుు.

వాసత వానికి, ఈ వేదాంతప్ండితులు ఏమి మాటాోడాలనుకుంటునాిర్ో వంటనే సపషర మవవదు. “దదవుని

ఇశాీయిేలు,” “దదవుని ఆలయము,” మర్శయు “కీస
ీ త ు శర్రర్ము” అను లేఖ్నములోని ప్దసమూహములు

సంఘమును మాతరమే కాకుండా అనేక ఇతర్ భావనలను కూడా సూచిసాతయి. “దదవుని ఇశాీయిేలు” అనగా
ఇశాీయిేలు జనాంగమునకు సంబంధించినది కావచుు. “దదవుని ఆలయము” అనగా పాత నిబంధ్న

దదవాలయమును సూచించవచుు. “కీస
ీ త ు శర్రర్ము” అనునది యిేసు భౌతిక శర్రర్మును సూచించవచుు.
ఎవర్మ చెప్పగలర్మ?

సంఘమును గూర్శు ఇనిి విధాలుగా మాటాోడుటలో తప్ుపలేదు. కొీతత నిబంధ్న, సంఘమను ఒక

భావనను ఈ విధ్ములుగా మర్శయు ఇతర్ అనేక విధ్ములుగా కూడా సూచిసుతంది. అయినప్పటికీ, ఈ
ప్రకటనలు కల్వగశంచు గందర్గోళమును ఊహించడం అంత కషర ం కాదు. ఈ వేదాంతప్ండితులు అదద

అంశమును గూర్శు మాటాోడుతునాిర్ో లేదా ఇతర్ అంశములను గూర్శు మాటాోడుతునాిర్ో ఖ్చిుతముగా
చెప్పలేము. ఈ విధ్మన
ై గందర్గోళమును నివార్శంచాలంటే, సంఘమును గూర్శున బెైబిలు బో ధ్నను

చర్శుంచడానికి కీమబదధ వేదాంతప్ండితులు “సంఘశాసత మ
ర ు” అనే సాంకేతిక ప్దమును ఉప్యోగశసత ార్మ.
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సులభ్ంగా చెపాపలంటే, అనేక బెైబిలు ప్దములు ఒకే భావనను సూచిసుతనాియి గనుక గందర్గోళం

కలుగుతుంది. అయితద వేదాంతప్ండితులు తమ అభిపారయములను సపషర ం చదయడానికి సాంకేతిక
ప్దములను ఉప్యోగశంచినప్ుపడు ఈ గందర్గోళము తొలగశంచబడుతుంది.

ఒకే పద్ము — అనేక్ భావనలు
లేఖ్నములోని ఒకే ప్దము లేదా ప్దసమూహము అనేక వివిధ్ విషయాలను తెల్వయజేసత ుందను
సతయమువలన కల్వగశన గందర్గోళమును నివార్శంచడానికి కూడా కీమబదధ వేదాంతప్ండితులు సాంకేతిక

ప్దాలను ర్ూప ందిసత ార్మ. కాబటిర, సపషర ముగా సంభాషించుటకు, కీమబదీధకులు సాంకేతిక ప్దాలకు ప్రతయద క,
మర్శయు కృతిరమంగా చినిగానుని, నిర్వచనములను అభివృదిధ చదసార్మ.

ఉదాహర్ణకు, కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో “నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట” మర్శయు

“ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట” అను ప్దములను ఉప్యోగశంచద విధానమును చూదాేము. సంసుర్ణలో, ప ర టెస్టర ంటు
ో
ర్ోమన్ కాథల్వక్స లకు విర్మదధ ముగా ఆర్ో్ సాలుయటిస్ ను (ర్క్షణనను వయకుతలకు అనువర్శతంచు కీమము)

వివర్శంచద ఒక మార్ాగనిి అభివృదిధ చదసార్మ. ప ర టెస్టర ంట్ సాంకేతిక శబాేవళిలో, కీస
ీ త ు నీతిని దదవుడు ఒక వయకితలోకి
ఆపాదించినప్ుపడు నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట అనేది ఆర్ంభ్ ప్రకటనగా ఉంటుంది. నీతిమంతులుగా

తీర్ుబడుట అనునది కేవలము దెవ
ై ానుగీహమన
ై ది, అనగా, ఇదంతయు దదవుని ప్ని, మర్శయు దీనిలో
మానవులు ప్ర్శప్ూర్ణముగా నిషిరియాతుకులుగా ఉనాిర్మ. అయితద, ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట, అనునది

ప ర టెస్టర ంట్ ఆర్ో్ సాలుయటిస్ లో నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుటను అనుసర్శంచు ప్వితరప్ర్చబడద ప్రకయ
ిీ గా

నిర్వచించబడింది. ఈ కోణంలో, ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట అనగా దెైవానుగీహము కాదుగానీ మానవులు కూడా
పాలుప్ంచుకొనునది, అనగా కేవలము దదవుని ప్ని మాతరమే కాదుగానీ మానవులు ప్ని కూడా

ఇమడుబడియుంది. ఈ వయతాయసములు ప ర టెస్టర ంట్ వేదాంతశాసత మ
ర ునకు అతయంత పారముఖ్యమైనవి.

అయితద “నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట,” మర్శయు “ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట” అను ప్దాలను కొీతత

నిబంధ్నలో కనిపించద అనిి విధాలుగా ఉప్యోగశంచు స్టతవచఛను కల్వగశ ఉనిటువంటి వేదాంతప్ండితులు
ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట అను స్టిదధ ాంతమును వివర్శంచు విధానమును ఊహించండి.

వార్మ ప్రప్ధ్
ర మంగా “నీతిమంతులుగా తీర్ుబడిన తర్మవాతనే ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట అనేది

జర్మగుతుంది” అని చెపత ార్ని మనము సులభ్ంగా ఊహించవచుు. ఈ ప్రకటన ప ర టెస్టర ంట్ ర్క్షణ కీమములో
బాగుగా సర్శపల తుంది. అయితద ప ర టెస్టర ంట్ సాంకేతిక ప్దాలను ఉప్యోగశంచుటకు శీదధచూప్ని

వేదాంతప్ండితులు, ర్ండవదిగా “ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట మర్శయు నీతిమంతులుగా తీర్ుబడుట ర్ండు ఒకేసార్శ
జర్మగుతాయి” అని కూడా చెప్పవచుు. ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట అను ప్దము ఒక వయకిత నీతిమంతునిగా

తీర్ుబడినప్ుపడు ఆ వయకితకి మొదటిగా ఇవవబడిన ప్ర్శశుదధ తను సూచిసుతనిటు
ో కొీతత నిబంధ్న గీంథము
మాటాోడుతుంది గనుక వార్మ ఈ విధ్ముగా చెపత ార్మ. ప ర టెస్టర ంట్ సాంకేతిక ప్దాలతో సంబంధ్ములేని

వేదాంతప్ండితులు మూడవదిగా, “నీతిమంతునిగా తీర్ుబడకపల యినప్పటికీ ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట అనేది
జర్మగుతుంది” అని కూడా చెప్పవచుు. పిలోలు మర్శయు విశావసుల యొకు అవిశావసుల న
ై

జీవితభాగసావముల ప్ర్శశుదధ తను గూర్శు కొీతత నిబంధ్న గీంథము మాటాోడుతుంది గనుక వార్శలా చెపత ార్మ.
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ఈ ప్రకటనలనిియు బెైబిలానుసార్మన
ై వే అనగా బెైబిలు ఉప్యోగశంచు విధ్ముగానే వార్మ కూడా ఈ

ప్దాలను ఉప్యోగశంచార్మ. అయితద ఈ ప్రకటనలు ఎంత గందర్గోళంగా ఉంటాయో చూడడం కషర తర్ం కాదు.
సపషర మన
ై వివర్ణ లేకుండా ఇటువంటి ప్రకటనలు చదసత ుని ఒక వేదాంతప్ండితుడి మాటలు మనము

వినవలస్టివస్టతత , సహజంగా అనేక ప్రశిలు ఎదుర్వుతాయి. ఏ ప్రతిపాదన సర్ైనది? అవనిియు వాసత వాలు
కానేర్వు. మొటర మొదటిగా, ఈ ప్రతిపాదనలు ఒకటితో మర్ొకటి ప ంతన లేకుండా ఉనాియని చెబుతాము.
తర్మవాత ఈ పాఠములో, ఈ విధ్మన
ై సమసయను కీమబదధ వేదాంతప్ండితులు ఎలా చర్శుసాతర్ో

మర్శంత వివర్ంగా చూదాేము. ఇప్ుపడు, ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట మర్శయు నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట వంటి
విషయాలను చర్శుంచడానికి ప్రతదయకమన
ై లేదా సాంకేతిక శబాేవళిని అభివృదిధ చదయడం దావర్ా కీమబదధ
వేదాంతప్ండితులు ఈ విధ్మన
ై గందర్గోళమును నివార్శంచడానికి ప్రయతిిసుతనాిర్నే విషయమును

ప్ర్శశీల్వస్టతత సర్శపల తుంది. వార్మ ఈ ప్దాలను ప్ర్శమిత మార్ాగలోో నిర్వచిసాతర్మ, గనుక అవి వార్మ ర్ూపించు
ప్దజాలములను ప్ర్శమితము చదసత ాయి.

కీమబదధ తలలో సాంకేతిక ప్దాల అవసర్తను మనము ఇప్పటివర్కు చూచాము, కాబటిర ఇప్ుపడు

కీమబదధ తలో సాంకేతిక ప్దాల యొకు సాానమును గూర్శు చర్శుంచుదాము.

సాానము
ఒక మాటలో, సాంకేతిక ప్దాలు కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు పారథమిక నిర్ాుణ

విభాగాలను ఏర్పర్మసాతయి. మునుప్టి పాఠములో, ప ర టెస్టర ంట్ కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు, అర్శసర ల టిల్

తర్ుముచద గొప్ప ప్రయోజనము ప ందిన మధ్యయుగ శాస్ట్త య
ో మనము
ర తతవ ప్దధ తిని అనుసర్శంచినటు

గమనించాము. ఈ విషయంలో, కీమబదధ త నాలుగు ప్రధాన దశలోో కొనసాగుతుంది: మొదటిగా, ప్దముల
యొకు ఖ్చిుత నిర్వచనములను అభివృదిధ చదసత ుంది. ర్ండవదిగా, ప్రతిపాదనలను ర్ూప ందించడానికి ఈ
ప్దాలను ఉప్యోగశసత ుంది. మూడవదిగా, స్టిదధ ాంత ప్రకటనలను సృషిరంచడానికి సపషర మైన నాయయ

ప్రయోగములో ఈ ప్రతిపాదనలను ఉప్యోగశసత ుంది. మర్శయు నాలుగవదిగా, దాని యొకు తార్శుక

వాదనలను హేతుబదధ మన
ై స్టిదధ ాంత వయవసా లో కీమప్ర్మసుతంది. వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచునప్ుపడు ఏ
ఒకుర్ూ ఖ్చిుతమన
ై సర్ళ ప్రకిీయను అనుసర్శంచకపల యినప్పటికీ కూడా, కీమబదధ తలను నిర్శుంచు
ప్దధ తులను సంగీహించదందుకు ఈ ఆకృతి సహాయకర్ముగా ఉంటుంది.

మన ఆలోచనను వర్శణంచుటకు ఒక ఉదాహర్ణను తీసుకుందాము. కీస
ీ త ు మర్ణము అను

అంశమును గూర్శు కొంతమంది కీమబదీధకులు చర్శుంచాలనుకునాిర్మ అనుకుందాం. మొదటిగా, వార్మ
సాంప్రదాయ కస
ై త వ శబాేవళి నుండి అంతయప్రతయయమును సృషిరసత ార్మ లేదా తీసుకుంటార్మ. ఈ సందర్భంలో,

అనేకమన
ై ప్రతదయక వయకీతకర్ణలు కేందర సాానమును తీసుకోవచుు, అవేవనగా: “ర్క్షణశాసత ంర ” (ర్క్షణను గూర్శున
బో ధ్న), హిషర ల ర్శయ సాలుయటిస్ (చర్శతల
ర ో ర్క్షణను దదవుడు నర్వేర్ముట), “ప్రతాయమాయయ పారయశిుతత ం”

(దదవుడు తన ఉగీత ఎవర్శమీదికి ప్ంపాడయ వార్శకి ప్రతిగా కీస
ీ త ు మర్ణించాడను ఆలోచన), మర్శయు “ఆర్ో్
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సాలుయటిస్” (ఒక వయకిత జీవితంలో ర్క్షణ చోటుచదసుకొనే ప్రకయ
ిీ ). “ర్క్షించు విశావసము,” “మార్మమనసుి,”
“పాప్క్షమాప్ణ,” మర్శయు “కీస
ీ త ు” అను ప్దాలను కూడా వార్మ ఉప్యోగశంచవచుు.

ర్ండవదిగా, ఒక విధ్ముగా లేదా మర్ొక విధ్ముగా, కీస
ీ త ు మర్ణమును గూర్శున లేఖ్నాల బో ధ్నను

వయకీతకర్శంచద ప్రతిపాదనలలో కీమబదీధకులు ఈ ప్దాలను చదర్ముతార్మ. ఉదాహర్ణకు, వార్మ ఈ విధ్మన
ై

విషయాలను చెపత ార్మ లేదా ఆలోచిసాతర్మ: “ర్క్షణశాసత ంర అనునది ర్ండు పారముఖ్యమన
ై ఉప్-అంశములుగా

విభ్జంచబడుతుంది: ఆర్ో్ సాలుయటిస్ మర్శయు హిషర ల ర్శయ సాలుయటిస్.” “కీీసత ు మర్ణము విశావసులకు ప్రతిగా
ప్రతాయమాియ పారయశిుతత ము.” “కీీసత ు ప్రతాయమాియ పారయశిుతత ము అనునది ఒక వయకిత మార్మమనసుి
మర్శయు నితయజీవము కొర్కైన ఏకైక నిర్రక్షణ.” “ర్క్షించు విశావసము మర్శయు మార్మమనసుి ఆర్ో్

సాలుయటిస్ లో పారముఖ్యమన
ై విషయాలుగా ఉనాియి.” ఇవి మర్శయు అనేక ఇతర్ ప్రతిపాదనలు కీీసత ు
మర్ణమును గూర్శున వేదాంతచర్ులోని సంబంధింత వాసత వాలను వయకీతకర్శసత ాయి.

మూడవదిగా, కీమబదీధకులు నిర్శేషర వాసత వాల మధ్య తార్శుక అనుసంధానాలను భావించునప్ుపడు

సాంకేతిక ప్దాలను మర్శయు ప్రతిపాదనలను స్టిదధ ాంత ప్రకటనలోకి తీసుకుంటార్మ. ఉదాహర్ణకు, వార్మ ఈ
విధ్మైన సంకలనమును చెప్పవచుు లేదా వారయవచుు: “కీస
ీ త ు మర్ణమును గూర్శున ర్క్షణశాసత ర

పారముఖ్యతను హిషర ల ర్శయ సాలుయటిస్ మర్శయు ఆర్ో్ సాలుయటిస్ వలుగులో చూడాల్వ. ఒకవప్
ై ు, హిషర ల ర్శయ

సాలుయటిస్, అనగా ర్క్షణ చర్శతర అనునది, కీస
ీ త ు మర్ణములో దాని ఆర్ో్ ప్ర్ాకాషర కు చదర్మకుంటుంది. ఆయన
మర్ణము పాప్ములకు శాశవత క్షమాప్ణను కలుగజేయు ప్రతాయమాియ పారయశిుతత ముగా ఉంది.

మర్ోవైప్ు, ఆర్ో్ సాలుయటిస్ లో కీీసత ు పారయశిుతత ప్ు ప్రయోజనములు అనువర్శతంచబడద వర్కు కూడా ఏ

వయకితయు క్షమించబడడు మర్శయు ర్క్షించబడడు. ప్రజలు తమ పాప్ముల నిమితత మ మార్మమనసుి ప ంది,
ర్క్షించు విశావసమును అభ్యస్టించి, క్షమాప్ణ కొర్కు కీీసత ును నమిునప్ుపడు, నితయజీవం ప ందుకుంటార్మ.”
చివర్శగా, కీస
ీ త ు పారయశిుతత మును గూర్శున ఈ సాంకేతిక ప్దాలు, ప్రతిపాదనలు మర్శయు స్టిదధ ాంత

ప్రకటనలు కీమబదీధకులను విసత ృత దృకపథము వప్
ై ు నడిపస
ి త ాయి. వార్మ కీస
ీ త ు యొకు ప్రతాయమాియ
పారయశిుతత మర్ణమును కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు విసత ృత ప్దధ తిలో చర్శసత ార్మ, మర్శయు ఈ
విధ్మైన ప్రశిలకు సమాధానమియయడానికి ప్రయతిిసాతర్మ. కీీసత ు మర్ణము ర్క్షణశాసత మ
ర ను విసత ృత

చితరములో ఎలా సర్శపల తుంది? దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ు, మానవశాసత మ
ర ు, సంఘశాసత మ
ర ు మర్శయు
ర్ాకడశాసత మ
ర ు వంటి ఇతర్ స్టిదధ ాంతములతో ర్క్షణశాసత మ
ర ు యొకు సంబంధ్ము ఏమిటి?

కీమబదధ వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణ ప్రకయ
ిీ ను ఈ విధ్ముగా చూడడమనేది కొంతవర్కు కృతిరమంగా

ఉంటుంది. వాసత వ ఆచర్ణలో, ఈ దశలనిియు ఒకదానిపన
ై ొకటి ఆధార్ప్డి ప్ర్సపర్ సహకార్ అల్వో కలను

ఏర్ాపటుచదసత ాయి. వేదాంతప్ండితులు కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచునప్ుపడు, ఎలో వేళలా ఈ నాలుగు
దశలను పాటిసత ార్మ. అయితద వేదాంతప్ండితులు ప్నిచదస్టత ప్దధ తితో సంబంధ్ము లేకుండా కూడా, సాంకేతిక
ప్దాలు కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు అతయంత పారధ్మిక నిర్ాుణ విభాగాలను ర్ూప ందిసత ాయి.

ఇప్పటి వర్కు వేదాంతశాసత మ
ర ులోని సాంకేతిక ప్దాల సాధార్ణ ధయ ర్ణిని మనము నిర్శుంచాము, ఈ

పాఠంలోని ర్ండవ ప్రధాన అంశమును ఇప్ుపడు చూదాేము: సాంకేతిక ప్దముల నిర్ాుణము. కీమబదీధకులు
తాము ఉప్యోగశంచద ప్రతయద క వయకీతకర్ణములను ఎలా సృషిరసత ార్మ?
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట

ర్ండవ పాఠం : కీమబదధ తలో సాంకేతిక ప్దాలు

నిరామణము
ఒక ర్ోజు కాోసు తర్మవాత కలతచెందిన ఒక స్టమినర్ర విదాయర్శా నా వదే కు ర్ావడం ఇప్పటికీ నాకు

జాాప్కముంది. అతడు నావైప్ు చూచి ఇలా చెపాపడు. ఇప్పటివర్కు చాలా యిేండుోగా నేను కైసతవునిగా

ఉనాిను, అయితద మీర్మ ఉప్యోగశంచద కొనిి ప్దాలు ఇప్పటికీ నాకు అర్ాము కావడం లేదు. ఈ వింత
మాటలు మీకు ఎకుడ దొ ర్మకుతాయి? నేను అతని వప్
ై ు చూచి ఇలా చెపాపను, “నేను ఉప్యోగశంచద చాలా
ప్దాలు నేను స ంతగా ర్చించినవి కావు. అవి కీమబదధ వేదాంతప్ండితుల నుండి వచాుయి.” మర్శయు,
అతడు నావైప్ు చూచి ఇలా చెపాపడు, “సర్ే, వార్శకి ఈ ప్దాలు ఎకుడ నుండి వచాుయో చెప్పండి.”

స్టమినర్రలో మనము ఉప్యోగశంచద సాంకేతిక అంతయప్రతయయములు ఈ విదాయర్శాని ఇబబంది పటెరను

గనుక అతడు చాలా మంచి ప్రశి అడిగాడు. కీమబదధ వేదాంతములోని ఈ ప్రతయద క శబాేవళి ఎకుడి నుండి
వచిుంది?

వాసత వానికి, కీమబదధ తలోని ఈ సాంకేతిక ప్దాలు అనేక విధాలుగా ర్ూప ందించబడా్యి. అవి

అభివృదిధ చదయబడిన కొనిి ప్రధాన మార్ాగలను అనేవషించడానికి, ర్ండు దశలను చూదాేము. మొదటిగా,

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులోని అనేక సాంకేతిక ప్దాలు బెైబిలు ప్దాల నుండి వచాుయి అను విషయమును
చూదాేము. ర్ండవదిగా, అనేక ఇతర్ సాంకేతిక ప్దాలు బెైబిలేతర్ ఆధార్ాల నుండి వచాుయను

విషయమును చూదాేము. మొదటిగా కీమబదీధకులు తమ ప్రతదయక ప్దజాలమును బెైబిలు నుండి
ర్ూప ందించిన కొనిి మార్ాగలను చూదాేం.

బైబిలు పద లు
వేదాంతప్ండితులు తమ వేదాంతశాసత మ
ర ులో బెైబిలానుసార్మైన వయకీతకర్ణలను

ఉప్యోగశంచినప్ుపడు చాలామంది కస
ై త వులు సుఖ్ప్రదముగా ఉంటార్మ. మన కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు

బెైబిలు ప్రకార్ముగానే ఉండాలని మనము ఆశిసాతము. కాబటిర, వేదాంతప్ండితులు బెైబిలు భాషలో మాటాోడితద
మర్శంత సుఖ్ప్రదముగా ఉంటుంది. అయినప్పటికీ కూడా, వేదాంతశాసత మ
ర ులో బెైబిలు అంతయప్రతయయమును
సాంకేతిక ప్దాలుగా ఉప్యోగశంచడమనేది కనిపించదంత సుళువుగా ఉండదని మనము గీహించాల్వ.

కీమబదధ వేదాంతప్ండితులు కనీసము మూడు ప్దధ తులుగా లేఖ్నములలో నుండి సాంకేతిక

ప్దాలను ర్ూప ందిసత ార్మ. మొదటిగా, ఒకే భావనను సూచించు అనేకప్దాలలో ఒక ప్దమును మాతరమే
నొకిు చెపత ార్మ; ర్ండవదిగా, ఒక బెైబిలు ప్దము యొకు వివిధ్ భావనలలో ఒకభావనను మాతరమే నొకిు

చెపత ార్మ; మర్శయు మూడవదిగా, బెైబిలు ప్దములకు లేఖ్నాలోో ఎనిడు కనిపించని నూతన అర్ాాలను వార్మ
సృషిరసత ార్మ. ఈ మూడు ప్దధ తులను బహిర్గతము చదయుటలో ఇవి సహాయప్డతాయి. కాబటిర కీమబదీధకులు
ఇతర్ ప్దాలనిిటిలో ఒకే ప్దమును నొకిు చెపపత విధానముతో మొదలుపడదాము.
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ఒక్ పద్మును ఉదా టటాంచుట
మనము చూచినటు
ో గా, బెైబిలు ర్చయితలు ఒకే ఆలోచనను సూచించదడప్ుపడు ఒక వయకీతకర్ణము

కంటే ఎకుువ ఉప్యోగశసత ార్మ. తమ చర్ులకు సపషర త తీసుకుర్ావడానికి, కీమబదీధకులు లేఖ్నములో ఒక
భావనను సూచించు అనేక ప్దాలోో తర్చు ఒక ప్దమును మాతరమే సాంకేతిక ప్దముగా యిెంచుకొని, ఈ
సాంకేతిక ప్దమును ప్రతదయకముగా ఉప్యోగశసత ార్మ.

దీని అర్ాము ఏమిటో వివర్శంచడానికి, “ప్ునర్జను” అను స్టిదధ ాంత ఉదాహర్ణను చూదాేము.

కీమబదధ తలలో, ఒక వయకితకి నూతన ఆతీుయ జీవమిచుు దదవుని కార్యమును సూచించడానికి “ప్ునర్జను”

అను ప్దము ఉప్యోగశంచబడుతుంది. ఒక వయకిత పాప్ము మర్శయు మర్ణము నుండి కీస
ీ త ులోని నూతన
జీవమునకు వచిునప్ుపడు జర్శగే మొదటి మార్మప లేదా ప్ర్శవర్త నను ఇది సూచిసుతంది.

లేఖ్నములోని అనేక ప్దములు ఈ భావనను గూర్శు మాటాోడుతాయి. “ప్ునర్జను” అను ప్దము

పాల్వంగనేస్టియ (παλιγγενεσία) అను గరక
ీ ు ప్దము నుండి అనువదించబడింది, మర్శయు ఇది కొీతత

నిబంధ్న గీంథములో ర్ండుమార్మో మాతరమే కనిపిసత ుంది — ఒకటి మతత యి 19:28లో, మర్ొకటి తీతుకు
3:5లో. “ప్ునర్జను” కీస
ీ త ులో నూతన జీవన ఆర్ంభ్మును సూచిసుతనిటు
ో గా కేవలము తీతుకు 3:5లో

మాతరమే ఉప్యోగశంచబడింది. కానీ ఇదద భావన ఇతర్ ప్దములలో కూడా వివర్శంచబడింది. ఉదాహర్ణకు,

యోహాను 3:33లో, గశనాివ్ అనోతన్
ద (γεννάωἄνωθεν) అను గరక
ీ ు ప్దసముహము కనిపిసత ుంది, అకుడ
“తిర్శగశ జనిుంచుట” లేదా “పై నుండి జనిుంచుట” అని అనువదించబడింది, మర్శయు 1 పతతుర్మ 1:13లో

అనాగశనాివ్ (ἀναγεννάω), అను గరక
ీ ు ప్దము కనిపిసత ుంది, అది తర్చు “తిర్శగశ జనిుంచుట” అని

అనువదించబడుతుంది. యాకోబు 1:18లో, అప కుయోయ (ἀποκυέω) అను ప్దము ఉప్యోగశంచబడింది,
“జనునిచుుట” లేదా “తెచుుట” అని అర్ామిసుతంది. మర్శయు ఎఫస్ట్యులకు 2:10 కిరజో (κτίζω) అను

ప్దమును ఉప్యోగశసత ుంది, దాని అర్ాం “సృషిరంచు.” గలతీయులకు 6:15లో, కైన కీరస్టస్
ి (καινὴ κτίσις)

లేదా “నూతన సృషిర” అను ప్దము దావర్ా ప్ునర్జను అనే భావన సూచించబడింది, మర్శయు ఎఫస్ట్యులకు
4:24లో, కన
ై ోస్ ఆనోత ర పల స్ (καινός ἄνθρωπος) లేదా “నవీన ప్ుర్మషుడు.”

అనేక ప్దాలు అదద భావనను సూచిసుతనిప్పటికీ, కీమబదీధకులు వాటనిిటిని “ప్ునర్జను” అను

శీర్శషకతో సూచిసాతర్మ. సర్ళత మర్శయు సపషర త కొర్కు ఈ భావనను సూచించద ఇతర్ అనేక ప్దాలోో ఈ ఒకు
బెైబిలు ప్దము మాతరమే యిెంచుకొనబడెను.

ఒక్ భావనను ఉదా టటాంచుట
ఇతర్ బెైబిలు ప్దాలనిిటిలో ఒక ప్దమును మాతరమే ఉదాాటించుటకు తోడుగా, కీమబదీధకులు ఒక

ప్దము యొకు అనేక భావనలనిిటిలో ఒక భావనను ఉదాాటించుట దావర్ా కూడా సాంకేతిక ప్దాలను
సృషిరంచార్మ.

మనము చూచినటు
ో గా, లేఖ్న ర్చయితలు వివిధ్ విషయాలను తెల్వయజేయడానికి ఒకే ప్దానిి

తర్చు ఉప్యోగశంచదవార్మ. ఈ ప్ర్శస్టా తి
ి దావర్ా వచదు గందర్గోళమును నివార్శంచడానికి కీమబదీధకులు
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట

ర్ండవ పాఠం : కీమబదధ తలో సాంకేతిక ప్దాలు

ప్రయతిించిన మార్ాగలోో ఒకటి ఏమనగా ఒక ప్దము యొకు అనేక భావనలలో ఒక భావనను మాతరమే
ఉదాాటించడం.

“నీతిమంతునిగా తీర్ముట” లేదా “నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట” అని తర్చు అనువదించబడిన

డికాయియో (δικαιόω) అను ప్దము కొీతత నిబంధ్న గీంథములో వివిధ్ విధాలుగా ఉప్యోగశంచబడినదని
విశావసనీయమన
ై కీమబదీధకులందర్శకీ తెలుసు. ఈ పాఠము ఆర్ంభ్ములో మనము చూచినటు
ో గానే, ఇది
కనీసము ర్ండు వేర్ేవర్మ భావనలను సూచిసుతంది. ర్ోమీయులకు 3:28లో, విశావసము వలననే

నీతిమంతులుగా తీర్ుబడుచునాిర్ను మొదటి ప్రకటనను సూచిసుతంది, అయితద యాకోబు 2:24లో కియ
ీ ల
దావర్ా విశావసము యొకు ఆధార్మును లేదా నిర్ూప్ణను సూచిసుతంది.

కీమబదీధకులు నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట అను ప్దమును తర్చూ ఈ ర్ండు విధాలుగా ఉప్యోగశస్టతత

ఏమి జర్మగుతుందయ ఆలోచించండి. “ఒక వయకిత ఎలా నీతిమంతునిగా తీర్ుబడును?” అని వార్శని అడిగన
శ టెో తద
ల ,
“ఒక వయకిత విశావసమువలననే నీతిమంతునిగా తీర్ుబడును కానీ కిీయల మూలమున కాదు” అని ఒకర్మ
చెప్పవచుు. “ఒక వయకిత కేవలము విశావసమువలననే కాక కియ
ీ ల మూలమున నీతిమంతునిగా

యిెంచబడును” అని మర్ొకర్మ చెప్పవచుు. ఈ విధ్మన
ై వేదాంత సంభాషణ చాలా తవర్గా ఒక గందర్గోళంగా
మార్మతుంది.

డికాయియో అను ప్దము యొకు అనేక భావనలలో ఒక భావనను మాతరమే ఉదాాటించుట దావర్ా,

అనగా “నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట” అను ప్దమును వేదాంత సాంకేతిక ప్దముగా మార్ముట దావర్ా ఈ
విధ్మైన గందర్గోళము నుండి కీమబదీధకులు తపిపంచుకొనవచుు. ర్ోమన్ కాథల్వక్స సంఘప్ు అబదధ

బో ధ్నలకు ప్రతిసపందనగా, ప ర టెస్టర ంటు
ో , నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట అను ప్దము యొకు అర్ాానిి
“నీతిమంతునిగా ప్రకటించబడుట”గా ఉదాాటించార్మ. నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట అనేది కిీయలు కాకుండా

కేవలము విశావసము దావర్ా కృప్ వలననే జర్మగుతుంది. గనుక, సాంప్రదాయ ప ర టెస్టర ంటు
ో వినాయింప్ుగా
“నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట” అను ప్దమును ఉప్యోగశంచినప్ుపడు, వార్శ అర్ాం ఇదద.

కావున ఇతర్ భావనలనిిటిలో ఒక భావనను మాతరమే ఉదాాటించుట దావర్ా బెైబిలులోని వివిధ్

భావనలుగల ప్దముల వలో కలుగు గందర్గోళమును కీమబదధ వేదాంతప్ండితులు అధిగమించడం మనము
చూడొ చుు. అప్ుపడు, ఈ నిర్ణయం సాంకేతిక వేదాంత ప్దము యొకు విలువను గూర్శున వయకీతకర్ణను
ఇసుతంది.

కీమబదీధకులు, ఒక ప్దమును లేదా ఒన భావనను ఉదాాటించుటతో పాటుగా, బెైబిలు ప్దములకు

నూతన అర్ాములను సృషిరంచుట దావర్ా బెైబిలు భాష నుండి కూడా సాంకేతిక ప్దాలను ర్ూప ందించార్మ.
మర్ోమాటలో, వార్మ బెైబిలు ఎనిడు ఉప్యోగశంచని విధ్ముగా బెైబిలు ప్దాలను ఉప్యోగశసత ార్మ.

కొరత్ అరాాలను స్తృషిరాంచుట
సాంకేతిక వేదాంత వయకీతకర్ణయిెైన “కృపా నిబంధ్న” బెైబిలు ప్దాలకు కొీతత అర్ాాలను సృషిరంచుటను

గూర్శున ఒక ప్రఖ్ాయతి ఉదాహర్ణగా ఉంది. ఈ ప్దసముహము ప ర టెస్టర ంట్ వేదాంతశాసత మ
ర ులో దదవుడు తన
ప్రజలతో కల్వగశన సంబంధ్మును గూర్శు వివర్శంచుటకు ఉప్యోగశంచబడెను, కేవలము కొీతత నిబంధ్న
-15వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట
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గీంథములో మాతరమే కాదుగానీ, బెైబిలు చర్శతరయంతటిలో, అనగా (ఆదాము) పాప్ములో ప్డిపల యిన

సమయము నుండి కీస
ీ త ు మహిమలో తిర్శగవ
శ చదు వర్కు. అది పాప్ములో ప్డిపల యిన తర్మవాత వచిున

దెైవిక నిబంధ్నలనిిటిని, అనగా నోవహు, అబారహాము, మోషత, దావీదు మర్శయు కీస
ీ త ుతో దదవుడు చదస్టిన
నిబంధ్నలనిిటిని కల్వగశయుని విసత ృత భావనగా ఉంది. వస్ర మినిసర ర్డ కనెషన్ ఆఫ్ ఫయిత్ లోని
అధాయయము VII, భాగము 3లో కృపా నిబంధ్నను గూర్శు చెప్పబడిన విధానమును వినండి:

మానవుడు, తన పతనముతో, కరరయల నిబాంధన ద వరా తన జీవమును స్తవయాంగా

ప ాంద్ుకోలేక్పో యాడు, సాధ రణాంగా క్ృపా నిబాంధనగా పిలువబడే రాండవ నిబాంధనను
చేయడ నికర దేవుడు ఇషరపడ్ డు, ఆ నిబాంధనలో యేస్తుకరస్త
ర ్ ు ద వరా పాపులక్ు ఉచిత
జీవము మర్యు రక్షణ ఇయయబడెను.

గమనించండి, “కృపా నిబంధ్న” అను అంతయప్రతయయము బెైబిలోో అగుప్డుతుందని కనెషన్

చెప్పడములేదు. “నిబంధ్న” మర్శయు “కృప్” అను ప్దాలు బెైబిలు ప్దాలే, కానీ ఈ విధ్మైన సాంకేతిక
అర్ాముతో ఆ ర్ండు ప్దాలు లేఖ్నములో కల్వపి కనబడవు. తతెల్వతముగా, ఈ నిబంధ్న అమర్శక
“సాధ్ర్ణంగా కృపా నిబంధ్నగా పిలువబడుతుంది” అని కనెషన్ చెప్త ుంది. బెైబిలు చర్శతరంతటిలో

విశదప్ర్చబడిన తండియి
ర న
ెై దదవుడు మర్శయు కుమార్మడెైన దదవుని మధ్య సంబంధ్ము సాధార్ణంగా
వేదాంతప్ండితులచద ఈ విధ్ముగానే పిలువబడుతుంది, కానీ బెైబిలు చద పిలువబడదు. కీమబదధ
వేదాంతప్ండితులు బెైబిలు వయకీతకర్ణలను నూతన విధానములుగా ఉప్యోగశంచి ఈ సాంకేతిక

అంతయప్రతయయమును సృషిరంచార్మ. వాసత వానికి, “కృపా నిబంధ్న” అను ప్దసమూహము దావర్ా

వయకీతకర్శంచబడిన భావన, బెైబిలు భావనే. బెైబిలోోని దదవుని ర్క్షణ కార్యములనిిటికీ ఐకయత ఉంది, మర్శయు ఆ
ఐకయతద కృప్గలది మర్శయు నిబంధ్న అనుసార్మైనది. ఈ విసత ృత భావనకు లేఖ్నములో ఒక ప్దమనేది

లేదు, గనుక కీమబదధ వేదాంతప్ండితులు ఆ భావనను వయకీతకర్శంచడానికి ఈ సాంకేతిక ప్దానిి సృషిరంచార్మ.
కాబటిర, వేదాంతప్ండితులు కనీసము మూడు విధాలుగా బెబి
ై లు భాషను ఉప్యోగశంచి సాంకేతిక

అంతయప్రతయయమును ఏర్ాపటు చదయడం మనం చూడగలము: వార్మ ఒక భావనను సూచించు అనేక ప్దాలోో
ఒక ప్దమును మాతరమే ఉదాాటిసత ార్మ; బెైబిలోోని ఒక ప్దము యొకు అనేక భావనలలో ఒక భావనను

మాతరమే ఉదాాటిసత ార్మ; మర్శయు బెైబిలు ప్దాలకు కొీతత అర్ాాలను ఇసాతర్మ. ఈ ప్దధ తుల దావర్ా, కీమబదధ
వేదాంతప్ండితులు కస
ై త వ విశావసమును గూర్శున తమ చర్ులకు సపషర తను ఇసాతర్మ.

కమబదధ వేదాంతప్ండితులు బెబి
ై లు భాషను ఉప్యోగశంచి సాంకేతిక ప్దాలను ఎలా సృషిరసత ార్ో

ఇప్పటివర్కు మనము చూచాము, కాబటిర కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో ప్రతయద క శబాేవళి ర్ూప ందించబడిన
ర్ండవ ప్రధాన విధానమును ఇప్ుపడు చూదాేము. కీమబదీధకులు లేఖ్నము వలుప్ల నుండి కూడా
అంతయప్రతయయమును తీసుకుంటార్మ.
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బైబిలేతర భాష
కైసతవ వేదాంతప్ండితులు గొప్ప ఆజా ను నర్వేర్ాులంటే, దదవుడు తమను ఉంచిన వివిధ్

సంసుృతులలో కస
ై త వ బో ధ్లను ఎలా సంభాషించాలో నేర్ముకోవాలనే విషయమును మనము ఎలో ప్ుపడు
జాాప్కముంచుకోవాల్వ. అందువలనే సంఘ పితర్మల కాలప్ు వేదాంతప్ండితులు ఎలో ప్ుపడు నవీన పాోటో
ప్దాలోో తముునుతాము వయకత ప్ర్చుకొనేవార్మ, మర్శయు శాస్ట్త య
ర తతవ వాదకులు తముునుతాము

అర్శసర ల టిల్ యొకు అంతయప్రతయయములో వయకత ప్ర్చుకొనేవార్మ. ప ర టెస్టర ంట్ కీమబదధ వేదాంతప్ండితులు కూడా
బెైబిలేతర్ ప్దాలను అనగా ఆది కాలములోని అంతయప్రతయయమును మర్శయు వార్శ సమకాలీన సంసుృతుల
నుండి కూడా ప్దాలను తీసుకొని ఉప్యోగశంచి కీీసత ు ఆజా ను అనుసర్శంచడం కొనసాగశంచార్మ.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ై లేతర్ ప్దాలు ఎకుువగా కనిపిసత ాయి, కానీ మూడు ప్రధాన
ర ులో బెబి

ప్దధ తులను గూర్శు ఆలోచించుట సహాయప్డుతుంది. మొదటిగా, కీమబదీధకులు తమకు అందుబాటులో
ఉనిటువంటి సాధార్ణ అంతయప్రతయయమును తీసుకుంటార్మ. ర్ండవదిగా, కీమబదధ వేదాంతప్ండితులు

బెైబిలేతర్ తాతివక మర్శయు మతప్ర్మైన ప్దాలకు కొీతత అర్ాాలను ఇసాతర్మ. మూడవదిగా, వార్మ ఎకుువగా
బెైబిలేతర్ అంతయప్రతయయమును బెైబిలు వయకీతకర్ణలతో మిళితం చదసత ార్మ. కీమబదధ వేదాంతప్ండితులు

బెైబిలేతర్ విషయాలను తెల్వయజేయడానికి ఉప్యోగశంచద సాధార్ణ మార్ాగలను మొదటిగా చూదాేము.

సాధరణ అాంతయపరతయయము
కీమబదీధకులు లేఖ్న బో ధ్నలను వివర్శంచునప్ుపడు బెైబిలేతర్ అంతయప్రతయయమును తీసుకొనే

సులభ్మైన విధానమేదనగా తమ సంసుృతులలోని సాధ్ర్ణ శబాేవళిని అంగరకర్శంచడం. ఇప్ుపడు, సంఘ
పితర్మల కాలములో, ఈ ప్దాలు మర్శయు ప్దసమూహాల సమూహము ఎకుువగా గరీకు భాష నుండి

స్టతకర్శంచబడా్యి, ఈ భాష ఆ కాలములో మధ్యధ్ర్ా ప్రప్ంచములో కస
ై త వ ప్ండితుల యొకు పారథమిక
భాషగా ఉండదది. మధ్యయుగ కాలములో, కైసతవ ప్ండితుల యొకు ప్రథమ భాష లాయటిన్ గా మార్శంది.

ఆధ్ునిక కాలములో, కైసతవయము గొప్ప ప్రగతిని సాధించిన సంసుృతులలోని వివిధ్ భాషల నుండి కైసతవులు
అంతయప్రతయయమును ఉప్యోగశంచార్మ.

సాధార్ణ బెైబిలేతర్ అంతయప్రతయయము ఉప్యోగశంచబడిన అనేక పారముఖ్యమన
ై ఉదాహర్ణలలో

ఒకటి “తిరతవము” అను ప్దము. కీీ.శ. 180లో అంతియొకయకు చెందిన థెయొఫిలా, దదవతవములోని
మూడు వయకితతావలను వివర్శంచడానికి టియ
ర ాస్ (τρίας) అను గరీకు ప్దమును ఉప్యోగశంచినప్ుపడు

“తిరతవము” అను ప్దము మొటర మొదటిగా కనిపిసత ుంది. తర్మవాత లాయటిన్ భాషలో ఈ ప్దము టిరనిటస్,
అనగా “తరయము” అని అనువాదం చదయబడింది. ఇప్ుపడు, తిరతవము అనుప్దము బెైబిలోో ఎకుడా

కనిపించదు. లేదా ఈ ప్దము సాంకేతిక, తాతివక లేదా మతప్ర్మైన వయకీతకర్ణము కూడా కాదు. మూడు
అను ప్దమును సూచించు సాధార్ణ ప్దము నుండి ఈ ప్దము సృషిరంచబడింది. తుదకు, ఈ బెైబిలేతర్
ప్దము శీర్శషకగా అయియంది, మర్శయు ఈ శీర్శషక దావర్ా లేఖ్నములు దదవునిని గూర్శు కొనిిసార్మో
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తిరతవముగాను మర్శకొనిిసార్మో ఒకే దదవునిగాను వయకత ప్ర్చద వాసత వానిి వేదాంతప్ండితులు తెల్వయజేశార్మ.
కీీ.శ. 381లో కానాటానిరనోప్ుల్ మొదటి సభ్లో బిషప్ లు దీనిని ఇలా చెపాపర్మ:

తాండిర, క్ుమారుడు మర్యు పర్శుదధ తయమనికర ఒకే దేవతవము, శకర్ మర్యు

పద రాము ఉన ాయ, వారు ఒకే గౌరవము మర్యు స్తహ-శాశవత సారవభౌమతవము
క్లిగ్నవారు, అతయాంత పర్పూరణ మూర్్తరయములో, లేద ముగ్ుురు పర్పూరణ
పురుషమూరు్లుగా ఉన ారు.

భ్ూత వర్త మాన కాలములో, తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుుని సంబంధ్మును గూర్శు

సంఘము అనేకమన
ై అబదధ బో ధ్లను ఎదుర్ొుంది. సులభ్ంగా చెపాపలంటే, కొనిి సమూహాలు తండిర,

కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుుని యొకు ఏకతవమును ఎకుువగా ఉదాాటించాయి, మర్శకొనిి వార్శ
వయతాయసములను ఉదాాటించాయి.

దదవుని యొకు ఏకతవము మర్శయు భినితవముపైన లేఖ్న బో ధ్నలనిిటిని విచార్శంచడానికి,

దదవుడు “ముగుగర్మ ప్ర్శప్ూర్ణ ప్ుర్మషమూర్మతలు” కాని “ఒకే శకిత మర్శయు ప్దార్ాము” గలవార్మ అని సూచించద
బెైబిలేతర్ ప్దమన
ై “తిరతవము”ను సాంకేతిక ప్దముగా సాంప్రదాయ కస
ై త వులు ఉప్యోగశంచార్మ. ఈ బెైబిలేతర్
ప్దము యొకు ఉప్యోగము ఈ విషయముపై సపషర త తీసుకుర్ావడానికి సహాయప్డుతుంది. దదవుడు
తిరతవమైయునాిడు.

ర్ండవదిగా, కస
ై త వేతర్ తాతివక మర్శయు మతప్ర్మైన చర్ులలో ఉప్యోగశంచబడిన బెైబిలేతర్

అంతయప్రతయయమునకు కూడా కీమబదధ వేదాంతప్ండితులు కొీతత అర్ాాలను సృషిరసత ార్మ. వార్మ ఈ ప్దాలను
తీసుకొని వాటి అర్ాాలను సవర్శసత ార్మ తదావర్ా అవి కస
ై త వ బో ధ్నకు అనుగుణంగా వివర్శంచబడతాయి.

త తివక్ అాంతయపరతయయము
కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులోని చాలా ప్దాలు బెైబిలేతర్ మతప్ర్మైన మర్శయు తాతివక ఆధార్ాల

నుండి వచాుయని ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు గీహించినప్ుపడు వార్మ అభ్యంతర్పడతార్మ. కాబటిర, మనము
కొంచెం ఆగశ ఒకటి ర్ండు వివర్ణలను ఇవావల్వ. బెైబిలోో లేని ప్దాలను ఉప్యోగశంచుటవలన

వేదాంతప్ండితులు తప్ుపతోరవప్డతార్ని మనము భ్యప్డడం మంచిదద. వాసత వానికి, కస
ై తవ

వేదాంతశాసత మ
ై త వేతర్ ఆలోచనల ఆకీమణను మనము ఎలో ప్ుపడు జాగీతతగా గమసుతండాల్వ.
ర ులో తప్ుపడు కస
అయితద, అదద సమయములో, కీమబదీధకులు లేఖ్నమును తమ చివర్శ సర్వశేష
ీ ఠ మన
ై ఆధార్ముగా

ప్ర్శగణించినంతవర్కూ, బెైబిలేతర్ తాతివక మర్శయు మతప్ర్మైన వయకీతకర్ణలు చాలా సహాయకర్ముగా
ఉంటాయి.

ఈ విధ్ముగా చదస్టన
ి ఒక బెైబిలు పాతర ఉదాహర్ణ అప సత లుల కార్యములు 17లో కనిపిసత ుంది.

ఏథెనుిలోని అర్ేయొప్గు వదే పౌలు ప్రజలను ఉదదేశించి మాటాోడుతుని ప్రస్టిధ్ధ ి వాకయభాగం ఇది. ఆయన
ఉప్నాయసములోని ఒకచోట, పౌలు గరక
ీ ు కవీశవర్మలను గూర్శు సానుకూలంగా మాటాోడాడు. అప సత లుల
కార్యములు 17:28-29లో ఆయన చెపిపనది వినండి:
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అటువల , “మనమాయన స్తాంత నమని” మీ క్వీశవరులలో కొాంద్రును

చెపుుచున ారు. కాబటటర మనము దేవుని స్తాంత నమైయుాండి, మనుషయయల చమత ార

క్లునలవలన మలచబడిన — బాంగారమునన
ై ను వాండినన
ై ను రాతినన
ై ను దేవతవము
పో లి యునాద్ని తలాంపక్ూడద్ు (అప స్త్ లుల కారయములు 17:28-29).

“మనమాయన సంతానము” అను వయకీతకర్ణమును ఇంతకుముందద ఇదే ర్మ గరీకు కవులు వేర్ేవర్మ

సమయాలోో ఉప్యోగశంచార్మ: కేోనస్
ేత మర్శయు అర్ాటస్. అయితద పౌలు ఈ అనయమత వయకీతకర్ణను తనదిగా
స్ట్వకర్శంచి, వచనము 29లో ఇలా చెపాపడు: “కాబటిర మనము దదవుని సంతానమైయుండి...” ఇకుడ కేోనస్
ేత

మర్శయు అర్ాటస్ అనువార్మ బెైబిలు దదవునిని కాకుండా వాసత వానికి గరక
ీ ు సమూహానికి చెందిన జ్యయస్ అను
దదవతను సూచిసుతనాిర్మ. కానీ ఈ గరక
ై కైసతవ
ీ ు కవీశవర్మల అంతయప్రతయయమునకు పౌలు ప్రతదయకమన

అర్ామును ఇచాుడు, మర్శయు మానవాళిని సృజంచినది జ్యయస్ కాదు, కస
ై త వ దదవుడు అని ఉదాాటించాడు.
పౌలు మాదిర్శని అనుసర్శంచి, కీమబదీధకులు కూడా కస
ై త వేతర్ మతప్ర్మన
ై మర్శయు తాతివక

అంతయప్రతయయమును స్ట్వకర్శంచియుంటార్మ, మర్శయు బెైబిలు భావనలను సూచించునటు
ో గా వాటిని
ప్ునర్శిర్వచించి ఉప్యోగశంచార్మ.

ఇది జర్శగన
శ ఒక పారముఖ్యమన
ై టువంటి సమయమేదనగా, కీీసత ు స్టిదధ ాంతము లేదా కీీసత ుశాసత మ
ర ును

వాయవర్త నం చదస్టిన సమయం. కీ.ీ శ. 451లో చాల్విడన్ సభ్లో కీీసత ును గూర్శున వాదనలో సంఘ సపందనను
వినండి. అకుడ మనము ఇలా చదువుతాము:

కరరస్త్ ు నిజముగా దేవుడు మర్యు నిజముగా మానవుడెైయున ాడు ... రాండు

స్తవభావాలోల గ్ుర్్ాంచద్గ్నవాడు, స్తాందిగ్ధత లేక్ుాండ , మారుు లేక్ుాండ , విభజన
లేక్ుాండ , వేరాుటు లేక్ుాండ ; స్తవభావాల వయత యస్తము ఏ విధముగా క్ూడ

ఏక్తవములో రద్ుుచేయబడద్ు, కాని పరతి స్తవభావము యొక్ా లక్షణములు
స్తాంరక్ిాంచబడి, ఒక్ వయకర్ మర్యు పద రా ముగా రూప ాందిాంచబడడ నికర

క్లస్టిపో త యగాని, ఇద్ు రు వయక్ు్లుగా విడిగా లేద విభజన చేయబడవు.
ఈ ప్రకటన బెైబిలు అంతయప్రతయయమునకు భినిమైన ప్దాలోో కీీసత ుని వివర్శసత ుంది. ఈ సభ్ బెైబిలేతర్

ఆధార్ాలపై ఆధార్ప్డి కీీసత ు సవభావములను గూర్శు మాటాోడింది. కీస
ీ త ు సవభావాలు ప్రతదయకమైనవి

“గందర్గోళం లేకుండా,” ఒకటితోనొకటి మార్మపచదయబడకుండా, “మార్మప లేనివి,” కానీ అవి కీస
ీ త ు యొకు “ఒకే
వయకితలో” విడదీయర్ానివిగా, “విభ్జన లేకుండా, వేర్ాపటు లేకుండా” ఉనాియని సభ్ వలో డిప్ర్చింది.
వాసత వానికి, ఈ సందర్భములో ఉప్యోగశంచినటు
ో గా “వయకిత” అను ప్దము కూడా బహుశా ఆ

సమయములోని శబాేవళి నుండి స్ట్వకర్శంచబడినదద, మర్శయు ఆ ప్దము ఒక “వయకిత” యొకు గుర్శతంప్ుకు
చటర ప్ర్మన
ై ప్దముగా ఉనిది.

ఈ సాంకేతిక భాష లేఖ్నము నుండి ర్ాలేదు కానీ లేఖ్నమునకు వర్శతంచునదిగా ఉండినది. కీీసత ును

గూర్శున సంఘ స్టిదధ ాంతమును ఖ్చిుతముగా మాటాోడాలంటే ఇది అవసర్ము.
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మూడవదిగా, కీమబదీధకులు సాంకేతిక వేదాంత శబాేవళిని ర్ూప ందించడానికి బెైబిలు మర్శయు

బెైబిలేతర్ ప్దాలను మిళితము చదసత ార్మ.

మిళిత అాంతయపరతయయము
ఈ విధ్మన
ై మిళితము అనేక ర్కాలుగా జర్మగుతుంది, కొనిి ఇతర్మల కంటే సపషర ముగా ఉంటాయి,

కాని ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట అను స్టిదధ ాంతములో ఒక సపషర మన
ై ఉదాహర్ణ కనిపిసత ుంది. ఈ పాఠములో

మనము చూచిన ర్రతిగానే, ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట అను ప్దము కొీతత నిబంధ్న గీంథములో అనేక విధాలుగా

ఉప్యోగశంచబడింది. బెైబిలు నుండి వచుు ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట అను ప్దమును బెైబిలేతర్ విశేషణములతో
మిళితము చదయడానికి ప్దము యొకు ఈ ఉప్యోగాలు ఒక సందర్భంగా సృషిరంచబడా్యి. మొదటిగా, 1
కొర్శంథీయులకు 6:11లో హగశయాజో (ἁγιάζω) అను కిీయాప్దము ఒక వయకిత ఆమ లేదా అతడు కీీసత ుని

మొదటిగా నముుకొనినప్ుపడు జర్శగే ప్ర్శవర్త నను సూచిసుతందని మనము నేర్ముకునాిము. ర్ండవదిగా, 1
థెసిలొనీకయులకు 4:3లో హగశయాజో అను కియ
ీ ా ప్దము కైసతవులు తమ అనుదిన జీవితములో
అనుభ్వించవలస్టిన ప్ర్శశుదధ త యొకు ప్రగతిశీలతను సూచిసుతందని మనము నేర్ముకునాిము.

కీమబదధ వేదాంతప్ండితులు ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుటను గూర్శు అనేక ర్రతులుగా మాటాోడుతూ

ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట అను స్టిదధ ాంతమునకు ఒక సపషర తను తీసుకొచాుర్మ. ఒక వయకిత మొదటిగా

విశవస్టించినప్ుపడు జర్శగే ప్ర్శశుదధ తను వార్మ “ఖ్చిుతమన
ై ప్ర్శశుదధ త”గా మాటాోడుతార్మ, ఈ విధ్మన
ై

ప్ర్శశుదధ త అందర్శకీ ఒకేసార్శ జర్శగశందని, ఒక వయకితని ప్ర్శశుదధ తలోకి నడిపస
ి త ుందని, లోకము నుండి ప్రతయద కించి

దదవునికి ప్రతిషిరతము చదసత ుందని సూచించడానికి “ఖ్చిుతమన
ై ” అను బెైబిలేతర్ ప్దమును “ప్ర్శశుదధ త” అను
బెైబిలు ప్దముతో మిళితము చదస్టి ఉప్యోగశంచార్మ. “ప్రగతిశీల ప్ర్శశుదధ త” అను ప్దము ప్ర్శశుదధ తలో,

లోకములో నుండి ప్రతయద కించబడు విధానములో మర్శయు జీవితకాలములో దదవునికి ప్రతిషిఠ తము చదయబడు
విధానములో వృదిధ చెందుతుని ప్రగతిశీల అనుభ్వానిి సూచిసుతంది. ఈ సందర్భములో,

“ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట” అను ప్దము బెైబిలు నుండి వసుతంది, కానీ “ప్రగతిశీల” అనేది బెైబిలు వలుప్ల నుండి
వసుతంది. మీర్మ ఊహించినటు
ో గా, ఈ సాంకేతిక ప్దాల కలయిక చాలా సహాయకర్ంగా ఉంటుంది. కేవలం

ప్ర్శశుదధ ప్ర్చుటను గూర్శు మాటాోడుటకంటే, వేదంతప్ండితుల అర్ాానిి గీహించదందుకు ఈ విధ్మైనటువంటి
లక్షణాలు సహాయప్డతాయి. అవి లేఖ్నములోని “ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట” అను ప్దము యొకు వివిధ్
ఉప్యోగాల మధ్య వయతాయసమును కనుగొనుటలో సహాయప్డతాయి.

గనుక కీమబదధ వేదాంతప్ండితులు సాంకేతిక ప్దాలను ర్ండు ప్రధాన ప్దధ తులలో ర్ూప ందించడం

మనము చూచాము. వార్మ లేఖ్నము నుండి తీసుకుంటార్మ, మర్శయు బెైబిలు వలుప్ల నుండి కూడా
స్టతకర్శసత ార్మ. ఈ విధ్ముగా, వేదాంతప్ండితులు తమ చర్ులను సపషర ం చదస్టతందుకు మర్శయు కీమబదధ

వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణానికి పారథమిక నిర్ాుణ విభాగాలను అందించుటకు అంతయప్రతయయాలను ఇసాతర్మ.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో సాంకేతిక ప్దాల ప్ర్ముగా ఒక సాధార్ణ ధయ ర్ణిని, మర్శయు అవి

ర్ూప ందించబడిన విధానమును చూచాము, కాబటిర ఇప్ుపడు మూడవ అంశమును చూదాేము: సాంకేతిక
ప్దాల యొకు విలువలు మర్శయు ప్రమాదాలు.
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విలువలు మర్యు పరమాద లు
కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో మనము కనుగొనే ప్రతయద క ప్దాలు మర్శయు ప్దసమూహాల దావర్ా

కలుగు ప్రయోజనాలు మర్శయు నిష్ియోజనాలు ఏమిటి? ఇప్పటికీ మన పాఠములో, సాంకేతిక ప్దాల
విషయమంతటిని గూర్శు భినిమైన ఆలోచనలు మీలో చాలామందికి ఉనాియని నేను ఖ్చిుతంగా

నముుతునాిను. బహుశా మీలో కొందర్మ వాటిని గూర్శు వీలనంత నేర్ముకోడానికి స్టిదధంగా ఉండియుంటే,
మర్శకొందర్మ ఇంత సంకిోషరంగా ఉనిదాని కోసం అంత ప్రయాసప్డుట అవసర్మా అని

ఆలోచనచదసత ుండవచుు. సర్ే, మనము చూడబో తునిటు
ో గా, కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులోని సాంకేతిక భాష
మనకు ఎలా ఉప్యోగప్డుతుంది అనే దానిని గూర్శు అతిగా అంచనా వేయడం లేదా తకుువగా అంచనా
వేయడం మంచిది కాదు. సాంకేతిక ప్దాలు అనేక ప్రయోజనాలు మర్శయు నిష్ియోజనాలను

కల్వగశయుంటాయి గనుక వాటి ప్టో సమతులయ దృకపథం భావార్ాకముగాను మర్శయు అభావార్ాకముగాను
ఉంటుంది.

ఈ విషయమును విశేోషించడానికి, కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుటలోగల మూడు ప్రధాన

వనర్మలకు సంబంధించిన కీమబదధ తల ప్రతదయక శబాేవళిని చూదాేము. ఇతర్ పాఠములలో ప్రతదయకమన
ై

సాధార్ణ ప్రతయక్షత దావర్ా కస
ై త వులు నేర్ముకోవలస్టిన మూడు ప్రధాన మార్ాగలను దదవుడు ఇచాుడని మనము
తెలుసుకునాిము. కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ై లేఖ్నమును
ర ును నిర్శుంచుటలోగల ఒక ముఖ్య వనర్న

జాగీతతగాను లోతుగాను వివర్శంచుట దావర్ా ప్రతదయక ప్రతయక్షతను మనము అర్ాం చదసుకుంటాము. దీనికి మించి,
ఇతర్ ర్ండు వనర్మల యిెడల శీదధ చూప్ుట దావర్ా సాధార్ణ ప్రతయక్షత యొకు ప్రయోజనానిి ప ందాలని
కూడా దదవుడు మనలను పిలచాడు. సమాజంలో పాలుప్ంప్ుల దావర్ా, ఇతర్మల నుండి ప్రతదయకముగా

కైసతవుల నుండి నేర్ముకోవడం దావర్ా, సాధార్ణ ప్రతయక్షత యొకు ఒక కోణాముపై మనము దృషిరపడతాము.

కైసతవ జీవనము, మన వయకితగత ప్ర్శశుదధ లో ప్రగతిశీలతను ప ందాలను ఆశతో కీస
ీ త ు కొర్కు మనము జీవించు
వయకితగత అనుభ్వాలపై దృషిరపటురట దావర్ా సాధార్ణ ప్రతయక్షత యొకు మర్ొక కోణము మీద మనము
దృషిరపడతాము.

ఇవవబడిన ఏదొ క అంశముపై వనర్మలు మనకు అందించద సమాచార్మును అనేవషించుటవలన

బాధ్యతాయుతమన
ై కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచడానికి అది మనకు సహాయప్డుతుంది. లేఖ్న

వివర్ణ, సమాజంలో పాలుప్ంప్ులు మర్శయు కస
ై త వ జీవనమనునవి ఒక విషయముపై సానుకూలంగా

ఉనాియనుటకు సాక్షులముగా, ఆ విషయమును గూర్శున మన ఒప్ుపకోలు మర్శయు నిశుయత యొకు
సాాయి సాధార్ణంగా వృదిధ చెందాల్వ. అయితద ఈ సాక్షయములు సర్ళముగా లేనప్ుపడు మర్శయు తకుువ

విలువగా ఉనిప్ుపడు ఆ విషయమును గూర్శున మన ఒప్ుపకోలు మర్శయు నిశుయత సాాయి సాధార్ణంగా
తగశగపల తుంది. ఈ అతయంత ప్ర్సపర్ ఆధార్శత వనర్మలు: లేఖ్న వివర్ణ, సమాజములో పాలుప్ంప్ులు

మర్శయు కైసతవ జీవనమనునవి కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుటకు ల కులేననిి విధాలుగా మనకు
సహాయప్డతాయి.
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ఈ వనర్మలు చాలా పారముఖ్యమైనవి గనుక, కీమబదధ తలోని సాంకేతిక ప్దాల యొకు విలువలను

మర్శయు ప్రమాదములను, ఒకొకుదానిని ప్ర్శశీల్వంచుదము. మొదటిగా సాంకేతిక ప్దాలు మర్శయు కైసతవ
జీవనమును చూదాేము; ర్ండవదిగా, సమాజములో పాలుప్ంప్ులు మర్శయు సాంకేతిక ప్దాల

సంబంధ్మును గూర్శు మాటాోడుదము; మర్శయు మూడవదిగా, లేఖ్న వివర్ణతో వాటి సంబంధ్మును
గూర్శు ప్ర్శశీల్వంచుదము. కైసతవ జీవనమను వేదాంత వనర్మను మొదట చూదాేము.

కరైస్త్వ జీవనము
కైసతవ జీవనమనేది వయకితగత ప్వితీరకర్ణ ప్రకిీయ అని మునుప్టి పాఠము ఆధార్ంగా జాాప్కము
చదసుకొనవచుు. ఈ వయకితగత ప్వితీరకర్ణ కనీసము మూడు సాాయిలోో జర్గాల్వ: భావన, ప్రవర్త న మర్శయు
భావోదదవగ సాాయిలోో. లేదా మనము చెపపి నటు
ో గా, ప్ర్శశుదధ ప్ర్చుటలో ఆర్ోాడాకిి, ఆర్ోాపారకిిస్ మర్శయు
ఆర్ోాపాతోస్ యొకు అభివృదిధ ఇమిడియునిది. కస
ై త వ జీవనము యొకు ఈ మూడు కోణాలు ప్ర్సపర్

ఆధార్శతమన
ై వి, మర్శయు ఇవి ప్ర్సపర్ సహకర్ప్ు అల్వో కలను ఏర్ాపటు చదసత ాయి. సర్న
ై ఆలోచనా విధానము
— లేదా ఆర్ోాడాకిి — మన ప్రవర్త నను (ఆర్ోాపారకిిస్) మర్శయు మన భావోదదవగాలను (ఆర్ోాపాతోస్)

ప్రభావితం చదసత ుంది. మన ప్రవర్త నలు (ఆర్ోాపారకిిస్) విషయాలను మనము అర్ాము చదసుకొను విధానమును
(ఆర్ోాడాకిి) మర్శయు భావించు విధానమును (ఆర్ోాపాతోస్) ప్రభావితం చదసత ాయి. అంతదకాక, మన

భావోదదవగాలు (లేదా ఆర్ోాపాతోస్) మనము ప్రవర్శతంచద విధానమును (ఆర్ోాపారకిిస్) మర్శయు మనము
ఆలోచించద విధానమును (ఆర్ోాడాకిి) ప్రభావితం చదసత ుంది.

ఈ ప్ర్సపర్తపై సాంకేతిక ప్దాలు సంఘర్శషంచద మర్ాగలనిిటినీ విశేోషించడానికి సమయం మనలను

అనుమతించదు. కాబటిర, కస
ై త వ జీవనమును మర్మగుప్ర్చద మర్శయు అవర్ోధించద ఒక మార్గ మును మాతరమే
చూదాేము. కీస
ీ త ు కొర్కైన జీవనమును కీమబదధ వేదాంతశాసత ప్
ర ు ప్రతదయక ప్దజాలము సానుకూలంగా
మర్మగుప్ర్చద ఒక విధానమును మొదటిగా చూదాేము.

మరుగ్ుపరచుట
కైసతవ జీవనము కొర్కు సాంకేతిక ప్దాలను నేర్ముకోవడంలోని అతి ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలోో ఒకటి

ఏమనగా అవి సంకిోషర బెబి
ై లు బో ధ్నలను సులభ్ంగా గీహించద సూచనలుగా ఉప్యోగప్డతాయి. మొదటిగా,
కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో కనిపించద ప్రతయద క వయకీతకర్ణల జాబితా కషర మైనదిగా ఉండొ చుు. అవి చాలా

ఉంటాయి మర్శయు అవి జాాప్కముంచుకోడానికి చాలా కషర ంగా కనిపిసత ాయి. కానీ కొదిేకాలానికి, విషయాలను
సులభ్ప్ర్చద గొప్ప ప్రయోజనమును సాంకేతిక ప్దాలు అందజేసత ాయి. సాంకేతిక ప్దమును సూచించుట

దావర్ా కిోషరమన
ై బెైబిలు బో ధ్లను మనము జాాప్కం చదసుకొనవచుు మర్శయు వాటిని మన ఆలోచన, ప్రవర్త న
మర్శయు భావోదదవగాలకు అనవయించుకోవచుు.

కీమబదధ వేదాంతశాసత ర శబాేవళి యొకు ప్ర్శజా ానం లేని వయకితని ఒక క్షణంపాటు ఊహించండి. ఒక

ఉదాహర్ణకు, ఇది ఆశుర్యకర్ం అనిపించవచుు కాని, “యిేసు దదవుడా లేక దదవుని కుమార్మడా?” అని
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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నూతన కైసతవులు ననుి తర్చు అడిగవ
ే ార్మ. ప్రజలు ఈ విషయమును గూర్శు ఎందుకు గందర్గోళంతో

ఉంటార్ో అర్ాం చదసుకోడం అంత కషర మేమి కాదు. సాంకేతిక ప్దాల ప్ర్శజా ానం లేకుండా బెైబిలు చదివినప్ుపడు,
వార్శకి అందుబాటులో వార్శకి ఉప్యోగకర్ముగా ఉండదటటువంటి అంశము ఏదియు ఉండదు. ఒక బెైబిలు

వాకయమును చదువుతార్మ ఆ వాకయము యిేసు దదవుడు అని చెప్త ుంది. మర్ొక వాకయమును చదువుతార్మ ఆ
వాకయము ఆయన దదవునికి విధదయుడెన
ై దదవుని కుమార్మడు అని చెప్త ుంది.

ఈ కిీంది ఆచర్ణనాతుకమన
ై ప్రశిలు ఎదుర్ైనప్ుపడు కస
ై త వులు గందర్గోళమునకు ఎదుర్వుతార్మ

అను విషయం ఆశుర్యం కల్వగశంచదు: “నేను ఎవర్శకి పారర్ాన చదయాల్వ, యిేసుకా లేదా దదవునికా? తండిరకి పారర్ాన
చదయుమని యిేసు చెపిపనప్ుపడు, చాలామంది కస
ై త వులు యిేసుని ఎందుకు పారర్శాసత ార్మ?” ఆ విషయంలో,
“తండిక
ర ి పారర్ాన చదయుమని యిేసు చెపపి నప్ుపడు, మనము ప్ర్శశుదాధతుునికి సుతతులు ఎందుకు
పాడుతునాిము?”

సాంకేతిక వేదాంత భాషా ప్ర్శజా ానం లేనివార్మ ఈ ప్రశిలకు సమాధానం చెపాపలంటే చాలా

సమయము తీసుకుంటార్మ మర్శయు చాలా ప్రయతిం చదసత ార్మ. వార్మ ల కులేననిి బెైబిలు వాకాయలు వదకి

వాటిని ఏదొ క ర్కముగా సముచిత అవగాహనలోకి తీసుకుర్ావలస్టియుంటుంది. ఈ ప్ని చాలా సంకిోషరమన
ై ది
గనుక చాలామంది కొీతత విశావసులు మధ్యలోనే విడచిపటిర ఇతర్మలు ఏమి చదసత ునాిర్ో దానినే చదసత ార్మ.
అయితద కీమబదధ వేదాంతశాసత ర శబాేవళి ప్ర్శజా ానం ఉనిటువంటి విశావసులను ఒక క్షణం

ఆలోచించండి. “యిేసు దదవుడా లేక దదవుని కుమార్మడా?” అని వార్మ ఆలోచన చదస్టతత లేక “నేను తండిక
ర ి
పారర్శాంచాలా లేదా కుమార్మనికి పారర్శాంచాలా లేదా ప్ర్శశుదాధతుకు పారర్శాంచాలా?” అని వార్మ ఆశుర్యప్డుతుంటే,
వార్శ ప్రశిలకు సమాధానం ఇవవడం సులభ్ంగానే ఉంటుంది. వాసత వానికి, కీమబదధ తల సాంకేతిక శబాేవళి
ప్ర్శజా ానం ఉని కస
ై త వులు సాధ్ర్ణంగా ఇటువంటి ప్రశిలు అడగర్మ ఎందుకంటే దానికి జవాబును ఒక

సులభ్మైన సాంకేతిక ప్దములో ఇచుుట సాధ్యమే: తిరతవము. ఈ ప్దము యిెడల అవగాహన ఉని వయకితకి,
ఈ విధ్మన
ై అనేక ప్రశిలకు సమాధానం వంటనే ఇవవచుు, మర్శయు సహజంగా ఆర్ోాడాక్సి

సమాధానమును ఆర్ోాపారకిిస్ కు మర్శయు ఆర్ోాపాతోస్ కు అనవయించవచుు. సంకిోషర విషయాలను
సర్ళీకృతం మర్శయు ప్ునఃప్ర్శశీలన చదయడమనేది కైసతవ జీవనానికి సాంకేతిక ప్దాలు అందించగల గొప్ప
సహాయంగా ఉనిది.

కీమబదధ వేదాంతశాసత ప్
ై త వ జీవనమును అనేక విధాలుగా మర్మగుప్ర్చినప్పటికీ,
ర ు ప్రతదయక శబాేవళి కస

మన ప్వితీరకర్ణకు అది అవర్ోధ్మును కూడా కల్వగశసత ుందని మనము తెలుసుకోవాల్వ.

అవరోధము
కీమబదధ వేదాంతశాసత ప్
ర ు సాంకేతిక వయకీతకర్ణల ప్ర్శజా ానములో నేను మర్శయు ఇతర్మలు ఎదుగుటను

నేను గమనించినప్ుపడు, ఒక ప్రతికూలత ప్దద ప్దద ఎదుర్యి
ై యంది. కీమబదధ త శబాేవళి ప్ర్శజా ానం ఆతీుయ

అహంకార్మునకు దార్శతీసుతంది. ప్రతయద కంగా ఇది యువ వేదాంత విదాయర్మాల విషయంలో వాసత వమైయునిది.
సమసయ చాలా సార్మో ఈ విధ్ంగా వసుతంది. వేదాంత విదాయర్మాలు వేదాంతశాసత మ
ర ులోని సాంకేతిక

ప్దాలను నేర్ముకోవడానికి మేధయ శకితని ఎకుువగా ఉప్యోగశసత ార్మ మర్శయు వాటిని ఉప్యోగశంచుట చాలా
-23వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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సౌకర్యంగా ఉనిటు
ో భావిసాతర్మ. కానీ అదద సమయములో, వేదాంత విదయనందుకొనని చాలామందికి ఈ

ర్కమన
ై వివర్ణలను నేర్ముకొవాలనే ఆసకిత, సామర్ాయం, మర్శయు సమయం ఉండవు. వేదాంత విదాయర్మాలు
కీమబదధ త సాంకేతిక శబాేవళి ప్ర్శజా ానం లేని వార్శకంటే తముునుతాము ఉనితమైనవార్శగా భావించడం
మొదలుపడతార్మ. వార్మ గర్వముతో నిండిపల తార్మ గనుక ఎంత ఎకుువ శబాేవళి ఉంటె అంత ఎకుువ
ప్వితీరకర్ణ అని వార్మ నముతార్మ. కానీ ఇది సతయము కాదు.

మనము చెపిపనటు
ో గానే, కస
ై త వ జీవితములో అభివృదిధ, వయకితగత ప్వితీరకర్ణలో ప్రగతిశీలత అనేవి

కేవలము లేఖ్నములో (లేదా ఆర్ోాడాకిి) మనసుి పటిరనంత మాతారన ర్ావు. మన విశావసమును కియ
ీ లోో
చూపించుట మర్శయు సర్న
ై విశావసమును కల్వగశయుండుట కూడా పారముఖ్యమే. వాసత వానికి, కీమబదధ

వేదాంతశాసత మ
ర ులోని సాంకేతిక శబాేవళిని నేర్ముకొనకపల యినప్పటికీ కూడా చాలామంది విశావసులు కృప్లో
అభివృదిధ చెందుతుంటార్మ. ఆ ప్ర్శజా ానం లేకుండా కూడా లేఖ్నాలను మనం అర్ాం చదసుకొని
అనువర్శతంచుకోవచుు.

సాంకేతిక ప్దాలను నేర్ముకొని వాటిని కేవలం జాానప్ూర్శతముగా అభ్యస్టించుటకంటే హింస, బాధ్

మర్శయు అనార్ోగయం వంటి జీవత అనుభ్వాలనేవి ఒక వయకిత యొకు ప్ర్శశుదధ తకు మర్కుువ ప్రగతిశీలతను
కల్వగశసత ాయి. కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో కనిపించద ప్రతదయక ప్దాలు మర్శయు ప్దసమూహాలను

తెలుసుకోవడం ఎంత పారముఖ్యమో, ఆతీుయ అహంకార్మును, అనగా ప్రతదయక సాంకేతిక శబాేవళిని
నేర్ముకొనుటవలననే కీస
ీ త ులో ప్ర్శప్కవత ప ందుకునాిమనే భావనను కలుగజేయునటు
ో గా వాటిని

అనుమతించినటెో తద
ల అవి మన కైసతవ జీవనమును అవర్ోధించగలవని తెలుసుకోవడం కూడా అంతద
ముఖ్యమైయునిది.

కైసతవ జీవనమునకు సాంకేతిక ప్దాలు తెచుు ప్రయోజనాలను మర్శయు నిష్ియోజనాలను

తెలుసుకొనుటతో పాటుగా సమాజములో మన పాలుప్ంప్ులను అవి ఎలా ప్రభావితం చదసత ాయో కూడా
తెలుసుకోవాల్వ.

స్తమాజములో పాలుపాంపులు
కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుటకు సమాజంలో పాలుప్ంప్ులు అనునది ప్రధాన వనర్మగా

ఉనిది, ఎందుకంటే కీీసత ు శర్రర్ము మనకు అందించద సహాయముపై దృషిర పటురటకు ఇది సహాయప్డుతుంది.
కైసతవ సమాజంలో పాలుప్ంప్ుల యొకు మూడు పారముఖ్యమైన ప్ర్శమాణాలను గూర్శు మనము

మాటాోడుకోవచుు: కస
ై త వ వార్సతవం, ప్రసత ుత కస
ై త వ సమాజము, మర్శయు వయకితగత అభిపారయము. కస
ై తవ
వార్సతవము అనునది గతములో సంఘములో ప్ర్శశుదాధతుుని కార్యము యొకు సాక్షయమును సూచిసుతంది.
ఆయన మన ఆతీుయ పితర్మలకు బో ధించిన విషయాలను నేర్ముకునాిము. మన ప్రసత ుత కస
ై తవ

సమాజము అనునది నేటి కైసతవుల సాక్షయమును, మన చుటట
ర నుని విశావసులకు ప్ర్శశుదాధతుుడు చదయు

బో ధ్నను సూచిసుతంది. మన వయకితగత అభిపారయము అనునది ప్ర్శశుదాధతుడు మనలను నడిపించుచుండగా

ఇతర్మలతో సంభాషించునప్ుపడు మనము ఉప్యోగశంచద విషయాలు మర్శయు అంశాల యిెడల మన వయకితగత
-24వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
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సందర్శించండి.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట
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ఒప్ుపకోలులు మర్శయు నిర్ణయాల యొకు సాక్షయమును సూచిసుతంది. వివిధ్ ర్కాలుగా సమాజములో

ఇతర్మలతో పాలుప్ంప్ులు చదస్టత ఈ కోణములు, ప్ర్సపర్ సహకార్ముగల అల్వో కలను కూడా ఏర్ాపటుచదసత ాయి.
మన వార్సతవం మన ప్రసత ుత సమాజమును మర్శయు వయకితగత తీర్మపలను తెల్వయజేసత ుంది. మన ప్రసత ుత
సమాజము మన వార్సతవమును మధ్యసా ము చదస్టి మన వయకితగత ఆలోచనలను ప్రభావితం చదసత ుంది.
మర్శయు మన వయకితగత అభిపారయములు మన వార్సతవము మర్శయు ప్రసత ుత సమాజముల
ప్రభావములను మధ్యసా ము చదసత ాయి.

మనసుిలో ఈ సంభాషణ యొకు సామానయ కిీయశీలతను ఉప్యోగశంచి, సమాజములో

పాలుప్ంప్ులను కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులోని ప్రతదయక శబాేవళి మర్మగుప్ర్చద మర్శయు అవర్ోధించద కొనిి
మార్ాగలను మనము అనేవషించుదాము. సాంకేతిక ప్దాలు సమాజములో పాలుప్ంప్ులను మర్మగుప్ర్చద
ఒక ముఖ్యమన
ై విధానమును మొదటిగా చూదాేము, ర్ండి.

మరుగ్ుపరచుట
సాంకేతిక ప్దాలు సమాజములో పాలుప్ంప్ులను మర్మగుప్ర్చుటకుగల అనేక పారముఖ్యమైన

విధానములలో ఒకదానిని కోీడీకర్శంచి ఒకు మాటలో చెప్పవచుు: అది సంభాషణ. కీమబదీధకులు అభివృదిధ
చదస్టన
ి ప్రతదయక వయకీతకర్ణలను కస
ై త వులు తెలుసుకొని, వాటిని ఉప్యోగశంచద సామర్ాయం కల్వగశ ఉనిప్ుపడు,
ఒకర్శతోనొకర్మ మర్శంత ప్రభావవంతంగా సంభాషించగలుగుతార్మ.

మర్ోవైప్ు, కీమబదధ త భాష ప్ర్శజా ానం ఉనిప్ుపడు మన కైసతవ వార్సతవంతో మర్శంత

ప్రభావవంతంగా వయవహర్శంచద సామర్ాయం ఉంటుంది. గతములోని అనేక వేదాంత ర్చనలు, వాయఖ్ాయనాలు,
విశావస ప్రమాణాలు, ఒప్ుపకోలులు, మర్శయు ఇతర్ వేదాంత వారతలు సాంకేతిక ప్దాలను తర్చుగా

ఉప్యోగశంచి కస
ై త వ నముకాలను సంగీహప్ర్చదవి. మర్శయు విలక్షణంగా, విషయాలను వయకీతకర్శంచగల ఈ

సాంప్రదాయ ప్దధ తుల యిెడల కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ై ఆసకితని చూప్ుతుంది. కాబటిర, కీమబదధ తల
ర ు లోతెన
యొకు సాంకేతిక ప్దాలు గతకాలంలోని కస
ై త వులతో మనము పాలుప్ంచుకొనునప్ుపడు చాలా
సహాయప్డతాయి.

ఉదాహర్ణకు, మీర్మ ఆగస్టిరన్, అకివనస్, లూథర్డ లేదా కల్వవన్ వంటి సంఘ నాయకుల యొకు

బో ధ్లను గూర్శు తెలుసుకోడానికి ఆసకితగా ఉనిటో యితద, సాంకేతిక ప్దాల ప్ర్శజా ానమును కల్వగశయుంటే

మీర్మ అదుభతమన
ై ప్రయోజనమును ప ందగలర్మ. వాసత వానికి, ఈ వయకుతల కాలము తర్మవాత చాలా ప్దాలు
ర్మప ందించబడా్యి, అయినను, సాంకేతిక ప్దాలు వార్శ ర్చనలతో సంబంధ్మును ఏర్ాపటు చదసుకొనే

అవకాశమును ఇచాుయి గనుక దదవుడు వార్శకి బో ధించిన విషయాల నుండి మనము లబిే ప ందుకోవచుు.
మర్ో ప్రకు, మనము మర్శయు మన చుటట
ర నునివార్మ సాధార్ణ వేదాంత శబాేవళిని

ఉప్యోగశంచినటో యితద, ప్రసత ుత సమాజములతో మన పాలుప్ంప్ులు కూడా బాగా మర్మగుప్డుతుంది.
మీర్మ తర్గతి గదిలో లేదా సంఘ సభ్లో ఉనిప్ుపడు తోటి విశావసులు వేదాంతశాసత మ
ర ును గూర్శు

ఏమి మాటాోడుకుంటునాిర్ో జాగీతతగా ఆలకించండి. పాలొగనివార్మ తాము ఉప్యోగశంచద ప్దాల అర్ాాలకు
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సముతించినప్ుపడు సంభాషణ మంచిగా జర్మగుతుందని మనకు వంటనే సపషర మౌతుంది. వార్మ
సముతించనప్ుపడు, వార్శ సంభాషణ అణచివేయబడుతుంది.

“విశావసము మూలముగా నీతిగా యిెంచబడుట”ను సూచించడానికి ప ర టెస్టర ంటు
ో “నీతిమంతునిగా

యిెంచబడుట” అను ప్దమును ఉప్యోగశంచడం మంచిది కాదా? నీతిమంతునిగా యిెంచబడుట అను
ప్దమును వివిధ్ ర్కాలుగా ఉప్యోగశంచాలంటే వాటిని సంభాషించదడప్ుపడు వచదు సమసయలను మీర్మ

ఊహించగలర్ా? “ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట”ను గూర్శు మాటాోడినప్ుపడు మనమేమి మాటాోడుతునాిమో తెల్వస్టత
మాటాోడుచునాిమనేది మంచిది కాదా? “కీీసత ు అవమానము” మర్శయు “కీీసత ు ఘనత”ను గూర్శు

మాటాోడుచునిప్ుపడు వాటి అర్ామును గూర్శు అడగవలస్టిన అవసర్త లేకుండా మాటాోడడం అనేది

సానుకూలం కాదా? మనము ఎంత ఎకుువ సాంకేతిక ప్దాల ప్ర్శజా ానం కల్వగశ వాటిని ప్ంచుతామో అంత
ప్రభావవంతంగా మనము ఇతర్మలతో సంభాషించగలము.

కీమబదధ తల యొకు ప్రతదయక శబాేవళి సమాజములో మన పాలుప్ంప్ుల విషయములో ఈ విధాలుగా

మర్శయు ఇతర్ విధాలుగా ఉప్యోగప్డుట వాసత వమన
ై ప్పటికీ, అది సమాజములో పాలుప్ంప్ులను కూడా
అవర్ోధిసత ుంది.

అవరోధము
కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ై వి మర్శయు అవి నేటి
ర ులోని అనేక విశేష వయకీతకర్ణలు పారచీనమన

సమాజముతో సర్శగా సంభాషించలేవు. వాటిలో ో కొనిి పితర్మల కాలములో మర్శయు మధ్యయుగ కాలములో
నుండి వచిునవి. మిగశల్వనవి దాదాప్ు చాలా శతాబే ముల కిీతం వచిునవి. ఈ సాంకేతిక ప్దాలు మొదటిగా
ర్ూప ందించబడినప్ుపడు అవి సంభాషణను సులభ్తర్ం చదస్టంత దుకు ఏర్ాపటుచదయబడినప్పటికీ, నేడు

సంభాషించుటకు అవి చాలా ప్ుర్ాతనమైనవిగా ఉనాియి. తతెల్వతముగా, మనము ఈ ప్ుర్ాతన ప్దాలను
నేర్ముకోవచుు కానీ మనచుటట
ర నుని చాలామంది నేర్ముకోర్మ, గనుక సమాజములో పాలుప్ంప్ులకు గొప్ప
ఆటంకం కలుగవచుు.

మూర్శతతవ సంగమ స్టిదధ ాంతమును అనగా కీస
ీ త ు ఒకే వయకితతవములో దెైవతవము మర్శయు

మానవతవము అను సవభావముల సంగమమును గూర్శు వివర్శంచునప్ుపడు ఇటువంటి సమసయను నేను
తర్చు ఎదుర్ొునాిను. “మూర్శతతవమునకు అర్ాము” ఎంతమందికి తెలుసు? “సవభావము” మర్శయు

“వయకితతవము” అనగా ఏమిటో మనకు తెలుసని మనం అనుకుంటాము, కానీ ఈ ప్దముల యిెడల పారచీన
కైసతవులకుని అర్ామునకు నేటి మన అర్ాము భినింగా ఉండొ చుు.

కాబటిర, కీమబదధ వేదాంతశాసత ర సాంకేతిక ప్దాల ప్ర్శజా ానము కల్వగశయునిప్ుపడు అవి వాసత వానికి

సమాజములో పాలుప్ంప్ులను అవర్ోధించగలవని గమనించునటు
ో మనము జాగీతత వహించాల్వ.

కైసతవ జీవనము మర్శయు సమాజములో పాలుప్ంప్ులకు సాంకేతిక ప్దాలు ఎలా సంబంధ్ము

కల్వగశయునాియో తెలుసుకుని పిముట, ఇప్ుపడు మనము మూడవ ప్రధాన వేదాంత వనర్మను

చూదాేము: అది లేఖ్న వివర్ణ. కీమబదధ తల యొకు ప్రతయద క ప్దాలు మర్శయు ప్దసమూహాలు మనము
చదయు బెైబిలు అనువాదమును ఎలా ప్రభావితం చదసత ాయి?
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లేఖన వివరణ
లేఖ్న వివర్ణ అనేది కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుటకు ప్రధానమైనది ఏలయనగా

లేఖ్నములోని దదవుని ప్రతయద క ప్రతయక్షతను చూచుటకు ఇది దావర్ముగా ఉనిది. లేఖ్నమును

అనువదించుటలో సంఘమును ప్ర్శశుదాధతుుడు నడిపించిన మూడు విధానాలను గూర్శు ఆలోచించుటకు
ఇది సహాయప్డుతుందని మర్ొక పాఠంలో మనము సూచించాము. ఈ విసత ృత వర్గ ములను మనము ఈ
విధ్ముగా పిలచాము: సాహితయ విశేోషణ, చార్శతక
ర విశేోషణ మర్శయు అంశ విశేోషణ. మొదటిగా, సాహితయ

విశేోషణ లేఖ్నములను ఒక చితరముగా చూసుతంది, అనగా తమ ప్రతదయక సాహితయ లక్షణాల దావర్ా అసలు
పాఠకులను ప్రభావితం చదయడానికి దెవ
ై పతరర్ణలో మానవ ర్చయితలచద ర్ూప ందించబడిన ఒక కళాతుక

ప్రదర్ిన. ర్ండవదిగా, చార్శతక
ర విశేోషణ లేఖ్నములను చర్శతక
ర ు ఒక కిటక
ి ీగా చూసుతంది , అనగా లేఖ్నములు
నిషుప్టముగా నివేదించు ప్ుర్ాతన చార్శతక
ర సంఘటనలను చూచి నేర్ముకొనే మార్గ ము. మర్శయు

మూడవదిగా, అంశ విశేోషణ లేఖ్నమును ఒక అదే ముగా చూసుతంది, అనగా మనకు ఆసకితకర్ముగానుని

అంశములను మర్శయు ప్రశిలను సమీక్షించుటకు మార్గ ముగా ఉనిది. మనము బెైబిలును అనువదించిన
ప్రతీసార్శ, ఏదొ క విధ్ముగా ఈ మూడు విశేోషణలను ఉప్యోగశసత ాము ఎందుకంటే అవి ఒకదానిపై మర్ొకటి

ఆధార్ప్డతాయి. ప్ర్సపర్ సహకార్ అల్వో కలను కూడా అవి ర్ూప ందిసత ాయి. అయినను, మన అవసర్తలు

మర్శయు ఉదదేశములకు అనుగుణంగా ఏ సమయములోనైనా ఒక విశేోషణను ఇతర్ విశేోషణల కంటే ఎకుువగా
ఉదాాటించవచుును.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు ఇతర్ వివర్ణ ప్దధ తుల కంటే ఎకుువగా అంశ విశేోషణను ఉప్యోగశసత ుంది.

కీమబదీధకులు తమకు ఆసకితకార్ముగా ఉని అంశములు మర్శయు విషయాలను గూర్శు బెబి
ై లు ఏమి
చెప్త ుందయ కనుగొనడానికి చూసాతర్మ. మర్ోమాటలో, కీమబదీధకులు ప్రతదయక స్టిదధ ాంతములకు
అనుసంధానముగానుని ప్రశిలతో లేఖ్నములను ప్ర్శశీల్వసాతర్మ.

వార్మ ఈ విధ్మైనటువంటి ప్రశిలను అడుగుతార్మ, “దదవునిని గూర్శు బెైబిలు ఏమి చెప్త ుంది?”

“మానవాళిని గూర్శు ఏమి చెప్త ుంది?” “ర్క్షణను గూర్శు ఏమి చెప్త ుంది?” తమ ప్రశిలకు సమాధానములను

కనుగొనడానికి వార్మ లేఖ్నములను ప్ర్రక్షించి ఆ ఆ వాకయభాగాలోో సమాచార్మును స్టతకర్శసత ార్మ. ఈ ప్రకయ
ిీ లో
కీమబదీధకులు ఎదుర్ొునుచుని గొప్ప సవాళో లో ఒకటి ఏమనగా తమ ప్రశిలపై వాయఖ్ాయనించు

వాకయభాగములను ఎలా నిర్ణయించుకోవాల్వ. “ఈ వాకయభాగము ఈ స్టిదధ ాంతమును గూర్శు మాటాోడుతుందా?”

“ఆ వాకయభాగము ఈ అంశము లేదా ఆ అంశమును గూర్శు మాటాోడుతుందా?” కొనిిసార్మో ఈ వాకయభాగమని
లేదా ఆ వాకయభాగము అని సపషర మౌతుంది, కానీ చాలాసార్మో సపషర మవవదు. కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులోని
సాంకేతిక అంతయప్రతయయము ఈ ప్రకిీయంతటిలోగల కిోషరమన
ై అంశాలలో ఒకటి.

ఇదెలాగో అర్ాం చదసుకోవాలంటే, లేఖ్నములోని ప్దాలు మర్శయు అంశాల మధ్యగల సంబంధాలు

సంకిోషరమన
ై వని మనము జాాప్కం చదసుకోవాల్వ. ఇతర్ విషయాలతోపాటు, బెైబిలులోని అనేక ప్దాలు ఒకే
భావనను సూచిసాతయి. మర్శయు ఒక ప్దము అనేక భావనలను సూచిసుతంది. ఈ సంబంధ్ములు

లేఖ్నములో ఒకచోట ఒక విధ్ముగా మర్ొక చోట మర్ొక విధ్ముగా ఉంటాయి మర్శయు కొనిిసార్మో అవి
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సందర్శించండి.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట

ర్ండవ పాఠం : కీమబదధ తలో సాంకేతిక ప్దాలు

ఆందయ ళనకర్ముగా ఉంటాయి. అయితద, విర్మదధ ంగా, ఈ విధ్మన
ై అసపషర తలను నివార్శంచడానికి కీమబదధ
వేదాంతప్ండితులు సాంకేతిక అంతయప్రతయయమును అభివృదిధ చదసార్మ. కేవలము ఒక వేదాంత భావనను
వయకీతకర్శంచుటకు ఉదదేశించబడి ప్రతయద కముగా నిర్వచించబడిన ప్దాలను వార్మ సృషిరంచార్మ. ఈ కోణంలో,
కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో, ప్దాలు మర్శయు భావనల మధ్య ప్ర్సపర్ సహకార్ం ఉంటుంది.

ఇప్ుపడు బెైబిలులోని కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో ప్దాలు మర్శయు భావనల మధ్యనుని ఈ

వయతాయసము చాలా ముఖ్యమన
ై ప్ర్శశీలనకు దార్శతీసుతంది. అంతయప్రతయయము సాాయిలో, కీమబదీధకులు

అంతయప్రతయయ స్టతవచఛను అభ్యస్టిసత ార్మ. వార్శ వేదాంత భావనలను బెైబిలు భావనలతో అనుగుణం చదయడానికి
ప్రయతిించర్మ. బదులుగా, కీమబదీధకులు బెైబిలు ప్దాలను తమ స ంత విధానాలోో ఉప్యోగశసత ార్మ. వార్మ
బెైబిలలేతర్ ప్దాలను కూడా ఉప్యోగశసత ార్మ మర్శయు బెైబిలు ప్దాలను, బెైబిలేతర్ ప్దాలను మిళితం
చదసత ార్మ.

అయితద అదద సమయములో, భావనల సాాయిలో, సాంప్రదాయ కీమబదధ వేదాంతప్ండితులు

లేఖ్నములకు సంభావిత అనుగుణయతను ఎలో ప్ుపడు అనేవషిసత ార్మ. బెైబిలు బో ధించు ఆలోచనలను అర్ాం

చదసుకొని వాటిని తమ స ంత అంతయప్రతయయములో వివర్శంచడానికి వార్మ చాలా కషర ప్డతార్మ. కీమబదీధకులు

తమ అంతయప్రతయయములో స్టతవచఛను ఉప్యోగశంచినప్పటిక,ీ వార్మ సంభావిత అనుగుణయత అను లక్షయమును
కల్వగశయుంటార్మ.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులోని సాంకేతిక ప్దాలు మన లేఖ్న వివర్ణను ఎందుకు

మర్మగుప్ర్మసాతయో మర్శయు ఎందుకు అవర్ోధ్ము కల్వగశసత ాయో చూడడానికి ఈ పారథమిక వయతాయసం మనకు
సహాయప్డుతుంది. ఒకు మాటలో, అంతయప్రతయయ స్టతవచఛ మర్శయు సంభావిత అనుగుణయత మధ్య
వయతాయసములను మనసుిలో పటురకొనిప్ుపడు, ప్రతదయక అంశముల కొర్కు సర్న
ై వాకయభాగమును

ఎనుికొనుటలోగల మన సామర్ాయము మర్మగుప్ర్చబడుతుంది. అయితద దానిని మర్చిపల యినప్ుపడు, సర్న
ై
వాకయభాగమును ఎకుుకొనుటలోగల మన సామర్ాయము అవర్ోధించబడుతుంది. కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులోని
అంతయప్రతయయ స్టతవచఛ మర్శయు సంభావిత అనుగుణయత అనేవి లేఖ్న వివర్ణలో ఎలా సహాయప్డతాయో
అర్ాం చదసుకొనుటలో ఒక విధానమును మొదటిగా చూదాేము.

మరుగ్ుపరచుట
దుర్దృషర వశాతూ
త , అనేక లేఖ్న అనువాదికులు అతి మితముగా అని వర్శణంచబడద విధ్మును

ప్రయోగశసత ుంటార్మ. ఒక వాకయభాగము ఒక భావనను గుర్శతంచద సాంకేతిక ప్దమును ఉప్యోగశస్టన
తత ే ఆ

వాకయభాగము వేదాంత భావనను తెల్వయజేసత ుందని వార్మ తప్ుపగా ఊహించుకుంటార్మ. వార్శ యొకు ప్రతదయక
వేదాంత ప్దము, సాధార్ణంగా కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులోని సాంకేతిక వయకీతకర్ణ, వాకయభాగములో
కనిపించకపల తద, వార్మ ఆ వాకయభాగమును ప్ర్శగణలోకి తీసుకోర్మ.

నిజానికి, కీమబదీధకులు లేఖ్నములను వివర్శసత ునిప్ుపడు అతిగా నిర్ోధించదవార్శగా ఉండకూడదు

కానీ సర్శగా ఎంపిక చదసుకొనేవార్శగా ఉండాల్వ. బెైబిలు ర్చయితలు అనిి విధాల ైన ప్దములతో అంశములను
వయకీతకర్శంచార్నిన విషయానిి వార్మ జాాప్కముంచుకొనిప్ుపడద వార్శలా చదయగలర్మ. బెైబిలు ర్చయితలు,
-28వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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తమ వయకీతకర్ణలు కీమబదధ వేదాంతశాసత ప్
ర ు సాంకేతిక ప్దాలతో సర్శపల లుబడనప్పటికీ కూడా అంశము లేదా

భావనపై వాయఖ్ాయనిసాతర్మ. ఈ కార్ణముచద, కీమబదధ వేదాంతప్ండితులు ఒక అంశముపై సమాచార్ము కొర్కు
లేఖ్నము వప్
ై ు తిర్శగన
శ ప్ుపడు, కేవలము కొనిి ప్రతదయకమైన ప్దములను చూచుటచద, అతి నిర్ోధ్కులుగా

ఉండకుండా జాగీతతప్డాల్వ. బదులుగా, వాటితో సంబంధిత భావాలను కల్వగశయుని వాకయభాగములను వార్మ
అనేవషించాల్వ.

ఉదాహర్ణకు, ఈ పాఠంలో, ప్ునర్జనును గూర్శున స్టిదధ ాంతమును లేదా భావనను నిర్వచించద అనేక

ప్దాలను లేఖ్నము ఉప్యోగశసత ుండడం మనము చూచాము. ఆతీుయ మర్ణము నుండి కీస
ీ త ులో

జీవమునకు నడిపించబడిన వయకిత యొకు మొదటి మార్మప తిమోతి 3:5లో మాతరమే “ప్ునర్జను” అని
పిలువబడింది. కీమబదధ వేదాంతప్ండితులు, తమ సాంకేతిక ప్దము ఏ ఇతర్ వాకయభాగాలలో

ఉప్యోగశంచబడనందున కేవలము ఈ ఒకు వాకయభాగమునకు మాతరమే ప్ర్శమితమైతద, లేఖ్న వివర్ణ నుండి
ఈ అంశమును గూర్శు వార్మ ఎకుువగా నేర్ముకోలేర్మ. మర్ణము నుండి కీస
ీ త ులో జీవమునకు నడిపించు వయకిత
యొకు మొదటి మార్మప అను అంశముపై బెైబిలు బో ధ్న కేవలము ప్ునర్జను అను ప్దమునకు మాతమేే

ప్ర్శమితమవలేదు. “నవీన ప్ుర్మషుడు,” “పై నుండి జనిుంచుట,” “తిర్శగశ జనిుంచుట,” మర్శయు ల కులేననిి
ఇతర్ వయకీతకర్ణలను ఉప్యోగశంచి ఇదద వేదాంత స్టిదధ ాంతమును గూర్శు లేఖ్నము మాటాోడుతుంది . “నవీన
ప్ుర్మషుడు,” అను వయకీతకర్ణలను కల్వగశయుని వాకయభాగాలు ఒక ప్రతయద క స్టిదధ ాంత జాబితాగా ఉండవలస్టిన
అవసర్ం లేదు. లేదా “పై నుండి జనిుంచుట” లేదా “తిర్శగశ జనిుంచుట” అను వయకీతకర్ణము కల్వగశయుని

వచనాలు ప్రతదయక జాబితాగా యిేర్పడవలస్టిన అవర్సం లేదు. అవనిియు ఒకే వేదాంత అంశమును గూర్శు

మాటాోడుతునాియి. వాసత వానికి, ఒక ప్రతదయక ప్దము లేదా ప్దసమూహమును ఉప్యోగశంచకుండా కూడా
ఈ అంశమును లేదా భావనను గూర్శు మాటాోడద వాకయభాగాలు ఉనాియి. అంతయప్రతయయ స్టతవచఛను

అభ్యస్టించి, లేఖ్నమునకు సంభావిత అనుగుణయతను వదకుటను కీమబదధ వేదాంతప్ండితులు జాాప్కము

చదసుకునిప్ుపడు, వార్మ వాకయభాగాలనిిటి నుండి ప్ునర్ిజును గూర్శు నేర్ముకుంటార్మ. అది బెైబిలోో ఎలా
వయకీతకర్శంచబడినప్పటికీ కూడా, మొదటి మార్మమనసుిను గూర్శు లేఖ్నములు బో ధించద విషయమును
ప్ర్శశీల్వంచునప్ుపడు వార్మ మర్శంత సమగీత కల్వగశయుంటార్మ.

అవరోధము
కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు అంతయప్రతయయ స్టతవచఛను మర్శయు సంభావిత అనుగుణయతను

మనసుిలో పటురకొనుట వలన మన లేఖ్న వివర్ణ మర్మగుప్ర్చబడడం వాసత వమే, అయితద ఈ

వాసత వమును మర్చిపల తద అది మన లేఖ్న వివర్ణను అవర్ోధిసత ుంది. ఇది వాసత వమని చెప్ుపటకు చాలా
మార్ాగలునాియి, కానీ లేఖ్న వివర్ణను సాంకేతిక ప్దాలు అవర్ోధించగల ఒక మార్గ మద
ే నగా, “అధిక
సాధార్ణీకర్ణం” అని మనము పిలుచునది.

“అధిక సాధార్ణీకర్ణం” అనేది కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులోని సాంకేతిక ప్దాల దావర్ా లేఖ్న

వివర్ణకు ప్ర్శచయం చదయబడిన విసత ృతమన
ై సమసయలోో ఒకటి. ఇది చాలాసార్మో ఈ విధ్ముగా జర్మగవచుు:
విదాయర్మాలు కీమబదధ తలోని అంతయప్రతయయములను నేర్ముకొనినప్ుపడు మర్శయు అవి సహాయకర్ముగా
-29వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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ఉనివని గీహించినప్ుపడు, లేఖ్నములో వయకీతకర్ణములు కనిపించిన ప్రతీచోట కూడా తమ సాంకేతిక

నిర్వచనాలను చదవడం ఆర్ంభిసాతర్మ. ఆ ప్దము కనిపించిన ప్రతీ వాకయభాగము అదద వేదాంత భావనను
లేదా స్టిదధ ాంతమును గూర్శు మాటాోడుతుందని వార్మ తప్ుపగా ఊహించుకుంటార్మ.

అయితద వేదాంతప్ండితులు అంతయప్రతయయ స్టతవచఛను అభ్యస్టించి, లేఖ్నమునకు సంభావిత

అనుగుణయతను చూసుతనాిర్మ అని మనము జాాప్కము చదసుకొనినప్ుపడు, మనము “అధిక

సాధార్ణీకర్ణము”ను నివార్శంచి సర్న
ై ఎంపికను చదసుకుంటాము. మర్ోమాటలో, మనసుిలోనుని
స్టిదధ ాంతమును లేదా అంశమును గూర్శు మాటాోడద వాకయభాగాలను ఎనుికోడానికి మనము మర్శంత
మర్మగుగా ఉంటాము.

ఉదాహర్ణకు ఈ పాఠంలో “నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట” అను ప్దసమూహమును గూర్శు మనం

చూచిన విషయాలను గమనించండి. సాంప్రదాయ ప ర టెస్టర ంట్ కీమబధ్ధ వేదాంతశాసత మ
ర ులోని “నీతిమంతునిగా
తీర్ుబడుట” అను ప్దము, ఒక వయకిత కీస
ీ త ును విశవస్టించినప్ుపడు కీస
ీ త ు నీతి ఆయనలో

ఆపాదించబడినప్ుపడు కిీయల మూలముగా గాక విశావసము దావర్ా కల్వగే నీతి యొకు ఆర్ంభ్ ప్రకటనను
సూచిసుతంది. ఇప్ుపడు, నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుటను గూర్శున ఈ సాంకేతిక నిర్వచనము కీమబదధ

వేదాంతశాసత మ
ర ులో పారముఖ్యమైనదిగా నునిది గనుక “నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట”, లేదా “డికయియో,”
అను ప్దములను కల్వగశయుని ప్రతీవచనము అదద స్టిదధ ాంతమును సూచిసుతందని అనుకోవడం చాల
సులభ్ం. కాబటిర అనువాదికులు నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుటను గూర్శున తమ సాంకేతిక అర్ాాలను

అటువంటి అర్ామును కల్వగశలేని వాకయభాగాలకు బలవంతముగా వర్శతంప్జేసత ార్మ లేదా నీతిమంతునిగా
తీర్ుబడుటయను సాంప్రదాయ స్టిదధ ాంతమును సవర్శంచి, తప్ుపగా ఎంపిక చదస్టిన వాకయభాగాలకు

ఉప్యోగశసత ార్మ. యాకోబు 2:24 “నీతిమంతునిగా యిెంచబడుట” లేదా డికయియో అను ప్దమును
సాంప్రదాయ కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ునకు భినిముగా ఉప్యోగశంచుటను మనము చూచాము.

దుర్దృషర వశాతూ
త , “నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట” అను ప్దము ఈ వాకయభాగములో కనిపిసత ుంది గనుక

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట అను స్టిదధ ాంతమును గూర్శు ఇది మాటాోడుతుందని
కొంతమంది వేదాంతప్ండితులు అనుకుంటార్మ. తతెల్వతముగా, నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట అను
స్టిదధ ాంతమును లేఖ్నము యొకు అనేక ఉప్యోగాలతో ప ర్పాటు ప్డతార్మ.

అయితద యాకోబును మనము కేవలము ప్దాల సాాయిలో కాకుండా సంభావిత (భావన) సాాయిలో

అర్ాం చదసుకోవాల్వ. “నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట” అను ప్దము ఈ వాకయభాగము లేదా ఇతర్ వాకయభాగములో
కనిపించునంత మాతరమున ఇది కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులోని నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట అను
స్టిదధ ాంతమును గూర్శు మాటాోడుతుందని కాదు దీని అర్ాం.

కీమబదీధకులు అంతయప్రతయయ స్టతవచఛను అభ్యస్టించి మర్శయు కేవలము లేఖ్నముకు సంభావిత

అనుగుణయతను చూసుతనాిర్మ గనుక, లేఖ్నములోని ప్దాల యొకు విభిని ఉప్యోగాలను సమము
చదయకుండ ఉండుటకు జాగీతతప్డాల్వ. అలా చదస్టతత మన లేఖ్న వివర్ణ బహుగా అవర్ోధించబడుతుంది.

కాబటిర, కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులోని సాంకేతిక ప్దాలు, మూడు వేదాంత వనర్మల ఉప్యోగశంప్ును

మర్మగుప్ర్మసాతయి మర్శయు అవర్ోధిసత ాయి. కస
ై త వ జీవనము, సమాజములో పాలుప్ంప్ులు మర్శయు లేఖ్న
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కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట

ర్ండవ పాఠం : కీమబదధ తలో సాంకేతిక ప్దాలు

వివర్ణకు సాంకేతిక ప్దాలు విలువన
ై వి, కానీ ఈ ప్రధాన వేదాంత వనర్మలను మనము

ఉప్యోగశంచదడప్ుపడు మనము నివార్శంచవలస్టిన ప్రమాదములను కూడా అవి తెల్వయజేసత ాయి.

ముగ్ాంపు
ఈ పాఠంలో కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులోని సాంకేతిక ప్దముల యొకు అనేక కోణములను మనము

వివర్శంచాము. అవి ఏమిటో మర్శయు కీమబదధ ప్రకిీయంతటిలో ఎలా సర్శపల తాయో అనే విషయముపై ఒక

ధయ ర్ణిని ప ందాము. కీమబదీధకులు తమ ప్రతదయకమన
ై లేదా సాంకేతిక ప్దములను ఎలా ర్ూప ందించుకునాిర్ో
చూచాము. మర్శయు సాంకేతిక ప్దములు అందించు కొనిి విలువలను మర్శయు ప్రమాదములను
చూచాము.

కీమబదధ వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణము అను ఈ శీర్శషకను మనము కొనసాగశసత ుండగా, అనేకమార్మో

మనము నేర్ముకొనిన సాంకేతిక ప్దాల యొకు ఉప్యోగమును మనము చూసాతము. కీమబదధ తల ప్రతదయక
ప్దములను మర్శయు వాటిని జాానయుకత ముగా ఉప్యోగశంచు విధానమును నేర్ముకోవడమనేది

వేదాంతప్ండితుడు చదయగల్వగశన ఉప్యోగకర్మైన ప్నులలో ఒకటి. ఈ విషయాపై స్టిార్ముగా నాటబడి,

దదవునిని గ ర్వించి, ఆయన సంఘమును సర్శదద
ి ే గల కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును మనము నిర్శుంచగలము.
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